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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE 

DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI 

EVROPSKI INVESTICIJSKI RANKI ZA PROJEKT 

SLOVENSKIH AVTOCEST/VI (ZSDSA6) 

■ nujni postopek - EPA 1388 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-2411-0036 
številka: 433-03/2004-1 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.6.2004 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE 
SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI 
EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT 
SLOVENSKIH AVTOCEST/VI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o soglasju Republike 
Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski 
banki za projekt slovenskih avtocest/VI obravnava po nujnem 
Postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za 
delovanje države. 

bodo kot vir financiranja pravočasno zagotovljena sredstva 
kredita EIB, ki bodo skupaj z zagotovljenimi drugimi finančnimi 
v"i in skladno z Zakonom o javnih naročilih omogočila javne 
Razpise za oddajo del na omenjenih avtocestnih odsekih in 
črpanje v drugi polovici leta 2004, je potrebno čimprej skleniti 
kreditno pogodbo med DARS d.d. kot kreditojemalcem in EIB 
k°t kreditodajalcem ter poroštveno pogodbo med Republiko 
S|ovenijo in EIB. V skladu z veljavno zakonodajo v Republiki 
Sloveniji je to možno storiti na podlagi posebnih zakonov. 

Pogoji za realizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih virov, 
bodo zagotovljeni s podpisom poroštvene pogodbe, ki jo 
skleneta Republika Slovenija in EIB. 

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje Resolucije o 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
in Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004. 

V primeru, da se gradnja ne nadaljuje v skladu s terminskim 
planom, bo nastala večja gospodarska škoda. Dinamika 
gradnje se bo upočasnila, roki izgradnje navedenih avtocestnih 
odsekov se bodo podaljšali, možna pa je tudi ustavitev gradnje 
navedenih avtocestnih odsekov. 

Sprejemu tega zakona in zakona o poroštvu za omenjeni kredit 
bo sledila ratifikacija poroštvene pogodbe med Republiko 
Slovenijo in EIB. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Marko Pavliha, minister za promet, 
dr. Tomaž Vidic, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Gregor Ficko, sekretar v Ministrstvu za promet, 
mag. Janez Božič, predsednik uprave DARS d.d. 

Mirko Bandelj, i.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA 
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI 

EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VI 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

OCENA STANJA 

Republika Slovenija je v Resoluciji o nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04, 
v nadaljevanju: Resolucija o nacionalnem programu) izrazila svoj 
namen zgraditi avtocestno omrežje, s čimer bi se omogočila 
ustrezna notranja, zlasti medregionalna, povezanost države ter 
njeno ustrezno vključevanje v mednarodne cestno-prometne 
tokove. Za opravljanje nalog finančnega inženiringa, pripravo, 
organizacijo in vodenje gradnje ter vzdrževanje omrežja avtocest 
in upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji, je Vlada Republike 
Slovenije, skladno z odločitvami Državnega zbora, z Zakonom o 
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93 
in 126/03) ustanovila Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju DARS d.d.) 

Gradnja avtocestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - 
Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica 
- Podtabor je uvrščen^ v Resolucijo o nacionalnem programu. 
Podlage za pričetek gradnje avtocestnih odsekov Bič - Hrastje 
(etapa: Korenitka - Pluska) in Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - 
Lešnica), v dolžini 10,6 km, so bile podane z Letnim planom 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 (Uradni list RS, št. 

5/03). Gradnja 2,4 km dolgega avtocestnega odseka Peračica' 
Podtabor se bo začela v letu 2004, skladno z Letnim planot 
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004. 

Sredstva, potrebna za realizacijo gradnje, se zagotavljajo z 

Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državni 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocestv 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02), iz 

koncesijske dajatve in zadolževanja DARS d.d.. 

Podlago za pridobitev kredita Evropske investicijske banke (v 

nadaljevanju EIB) predstavlja Okvirni sporazum med Republik" 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v 

Sloveniji, ki ga je Državni zbor ratificiral 10. marca 1999 (Zakon0 

ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo |p 

Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v SloveniJ' 
(MOSEIB), (Uradni list RS, št. 22/99)). 

Okvirni sporazum, določa, da EIB lahko financira le tiste projekt®' 
ki so prioriteta oziroma v interesu Republike Slovenije. Proje^ 
izgradnje slovenskih avtocest sodi mednje, zato je EIB 11.03.20° 
v pismu naslovljenem na Ministrstvo za finance izrazi13 

pripravljenost sofinanciranja projekta slovenskih avtocest 
Ministrstvo za finance je izdalo soglasje k začetku postopa 
zadolževanja DARS d.d. pri EIB dne 02.03.2004. 

Pregled zagotovljenih sredstev za izgradnjo avtocestnih odseki 
Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa

h 
Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor je prikazan v naslednji 
tabelah: 

FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BIČ - HRASTJE (ETAPA: KORENITKA - 
PLUSKA), HRASTJE - KRONOVO (ETAPA: HRASTJE - LEŠNICA) IN PERAČICA - PODTABOR V 
CENAH DEC. 2002 

AC ODSEK ETAPA OCENA 
INVESTICIJSKE 
VREDNOSTI (S 

STROŠKI 
FINANCIRANJA) 

LASTNA 
SREDSTVA 

SKUPAJ DRUGI 
VIRI 

EIB VI OBVEZNICA / 
FINANČNI 

KREDIT 

HRASTJE - KRONOVO HRASTJE - 
LEŠNICA 

22.168.543 6.970.901 15.197.642 15.197.642 
BIĆ-HRASTJE KORENITKA 

-PLUSKA 
5.100.519 1.876.777 3.223.742 3.223.742 

PERAĆICA 
PODTABOR 

11.462.640 3.403.285 8.059.356 6.908.019 1.151.337 
SKUPAJ 38.731.702 12.250.963 26.480.740 25.329.403 1.151.337 

FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BIČ - HRASTJE (ETAPA: KORENITKA - 
PLUSKA), HRASTJE - KRONOVO (ETAPA: HRASTJE - LEŠNICA) IN PERAČICA - PODTABOR V 
CENAH DEC. 2002 

AC ODSEK ETAPA OCENA 
INVESTICIJSKE 
VREDNOSTI (S 

STROŠKI 
FINANCIRANJA) 

LASTNA 
SREDSTVA 

SKUPAJ DRUGI 
VIRI 

EIB VI OBVEZNICA / 
FINANČNI 

KREDIT 

HRASTJE - KRONOVO HRASTJE - 
LEŠNICA 

96.273 30.273 66.000 66.000 
BIC - HRASTJE KORENITKA 

-PLUSKA 
22.150 8.150 14.000 14.000 

PERAClCA 
PODTABOR 

49.780 14.780 35.000 30.000 5.000 
SKUPAJ 168.203 53.203 115.000 110.000 5.000 
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°'rjena skupna predračunska vrednost avtocestne smeri Bič - 
Rastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
Rastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor znaša v cenah december 
'002 38.731,70 mio SIT in bo financirana: 

iz lastnih sredstev v višini 12.250,96 mio SIT 
in z zadolžitvijo v višini 26.480,74 mio SIT. 

^er samo s prihodki DARS d.d. ne bi bilo mogoče uresničiti z 
solucijo o nacionalnem programu predvidene dinamike izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji, naj bi DARS d.d. za gradnjo teh 
Usekov iz lastnih sredstev zagotovila 32% predračunske 
'nvssticijske vrednosti, preostalih 68% pa bi bilo zagotovljenih z 
naietjem kreditov in izdajo vrednostnih papirjev. 

Predvidena zadolžitev v višini 26.480,74 mio SIT bo zagotovljena 
^'Zdajo vrednostnih papirjev /finančnih kreditov in najetjem posojila 
. ^ Vi. Sredstva kredita EIB VI bodo v celoti porabljena za 
'lanciranje gradnje avtocestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: 
^°fenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) 
ln peračica - Podtabor do višine 110 mio evrov. 

^edlagani zakon o soglasju Republike Slovenije k zadolžitvi DARS 
. pri EIB, bo DARSu omogočil nemoteno izvajanje dinamike 
gradnje odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), 
. rastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor 
'n niihovo dokončanje v predvidenem roku. 

^zlogi za sprejem zakona 

Vlad; ia Republike Slovenije je ustanovila DARS d.d. na podlagi 
°na o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in v skladu z 2aki 

>a. dKonom o gospodarskih družbah za opravljanje finančnega 
''žen 

Vzdrže 
lr,ženiringa, pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in 

arzevanja omrežja avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki 
Aveniji. 

k'adno s tretjim odstavkom 6a. člena Zakona o Družbi za 
v,°ceste v Republiki Sloveniji mora DARS d.d. za najetje 
r®dnjeročnih in dolgoročnih posojil predhodno pridobiti soglasje 
davnega zbora Republike Slovenije s posebnim zakonom. 

§ 
Predvidenim kreditom v skupnem znesku 110 mio evrov bodo 
skladu z Resolucijo o nacionalnem programu in v skladu z 
,nim planom razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 

^ 9°tovljeni viri sredstev za izgradnjo avtocestnih odsekov Bič - 
Rastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 

as,je - Lešnica) in Peračica - Podtabor. 

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

C|lJ| PREDLOGA ZAKONA 
Cilj 
vseh 
avt0( 

Predlaganega zakona je omogočiti pravočasno zagotovitev 
Potrebnih virov sredstev za oddajo del in začetek gradnje 

^ °cestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), 
Rastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor 
^ s 'em omogočiti izgradnjo odsekov do roka predvidenega z 

s°lucijo o nacionalnem programu. 
Cilji Predlaganega zakona so še: 

u9odni pogoji pridobitve sredstev za financiranje gradnje 
avtocest 
Ustrezna ročnost najetega kredita 
Možnost upravljanja z dolgom preko instrumenta izbire 
°brestnih mer. 

NAČELA PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona upošteva oziroma izhaja iz načel, ki jih je na 
področju javnih financ uveljavil Zakon o javnih financah, in sicer: 

načelo gospodarnosti in 
uravnoteženost lastnih in drugih virov pri financiranju izgradnje 
AC. 

Predlog zakona omogoča stabilno zadolževanje DARS d.d. z 
uravnoteženo strukturo in ročnostjo virov, ki ne obremenjujejo 
virov za gradnjo avtocest v obdobju intenzivne gradnje, to je do 
leta 2010. 

POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona bo omogočil sklenitev pogodbe za najem kredita 
EIB VI, pod naslednjimi osnovnimi pogoji: 

znesek kredita je 110 mio evrov; 
valuta črpanja je evro ali valuta držav članic EIB, ki niso 
udeležene v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se 
trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih; 
najmanj petletni moratorij na odplačilo glavnice; 
zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. 
junija 2029; 
valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti 
črpanja posamezne tranše; 
višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto 
obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana 
obrestna mera spremenljiva ali stalna; 
porok za zavarovanje obveznosti iz kredita bo Republika 
Slovenija na podlagi posebnega zakona. 

Črpanje sredstev po kreditni pogodbi mora biti v skladu s kvoto 
zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko leto. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo zagotovila DARS d.d. iz 
sredstev koncesijske dajatve. 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun 
Republike Slovenije samo v primeru, da bi prišlo do unovčenja 
poroštva po zakonu o poroštvu Republike Slovenije za omenjeni 
kredit. V tem primeru ima Republika Slovenija na podlagi pogodbe 
o zavarovanju poroštvene obveznosti regresno pravico do DARS 
d.d.. 

Sprejem zakona o soglasju ne zahteva sprejetja novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

Financiranje izgradnje avtocest v članicah Evropske Unije ni 
enotno. Odvisno je od zgodovinskega razvoja financiranja 
izgradnje avtocest po posameznih državah in specifičnih 
pristopov k financiranju avtocest. 

Naslednja tabela prikazuje različne tipe financiranja avtocest v 
različnih evropskih državah: 

izkušnje na področju cestnih koncesij na lokalnem nivoju 
(glavni viri financiranja avtocest, plačilo s strani uporabnika 
ali po sistemu shadovv toll), 
status koncesionarja (v državni lasti ali privatno podjetje) in 
zakonodaja, ki se nanaša na koncesije (če to obstoja). 
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Država Avstrija 
Glavni viri financiranja 
avtocest 

Proračun in zbrana plačila od uporabe objektov 

Zakonodaja Zakon, ki obravnava financiranje zveznih avtocest, iz leta 1996 in sprejetje 
krovneqa Zakona o financiranju cestnih infrastrukturnih projektov, 1999. 

Status 
koncesionarja (privatna ali 
državna družba) 

ASFINAG je v 100 % lasti države. 

Država Finska 
Glavni viri financiranja 
avtocest 

Proračun, shadovv toll 

Zakonodaja Nobene posebne zakonodaje ni bilo potrebno sprejeti pred uvedbo 
koncesije po sistemu shadovv toll 

Država Francija 
Glavni viri financiranja 
avtocest 

Državni proračun, cestnine, regijske uprave, FITTVN (poseben, namenski 
račun) 

Zakonodaja Generalni zakon iz leta 1955 
Zakon št 93 -122 iz leta 1993 (»Sapin law«) in področni sklepi ministrov 

Status koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

V začetku 90-ih let so se tri pol-privatne koncesijske družbe združile: 
- SENEF in SAPN 
- SAPRR in AREA 
- ASF in ESCOTA 
Dve mednarodni predorski in avtocestni družbi (ATMB in SFTRF) in ena 
privatna družba COFIROUTE 

Država Italija 
Glavni viri financiranja 
avtocest 

Proračun in cestnine 

Zakonodaja Zakon 537, z dne 24.12 1993; Zakon 498 iz leta 1992; Zakon 531, z dne 
12.8.1992, zakon 385, z dne 28.3.1968; zakon 729 iz leta 1961 in zakon 463 
iz leta 1955. 

Status koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

Imajo 27 koncesionarjev na avtocestah, od katerih je: 
6 podjetij je direktno ali indirektno v lasti IRI (Institute for Industrial, 
Reconstruction, ki pripada Zakladnemu ministrstvu), od teh tudi 
Autostrade S.p.A.. Ta podjetja upravljajo s 3.315 km (56 % od celote), 
15 podjetij, katerih glavni delničarji so podjetja v državni lasti, ki 
upravljajo s 2.300 km, 
eno popolnoma privatno podjetje za odsek Torino - Milano, ki upravlja s 
127 km; 
3 koncesionarji za upravljanje s predori 

Država 
Nemčija 

Glavni viri financiranja 
avtocest 

Državni proračun in začasne metode financiranja (vse v proračun - cestnina 
za težke tovornjake - nad 12 ton) 

Zakonodaja Zakon, zadevajoč privatno financiranje zveznih avtocest (1994) je odobril 
privatne koncesije na mostovih in državnih cestah 

Status koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

Privatna koncesijska družbe Bouygues je bila izbrana za prej navedena 
predora 

i 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem predloga zakona bo omogočil zagotovitev potrebnih virov 
za izgradnjo avtocestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka 

- Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica 
- Podtabor. 

Drugi posledic obravnavani predlog zakona nima. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje Družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju: DARS d.d.) 
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: 
EIB) v znesku 110 mio evrov za graditev avtocestnih odsekov 
Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor. 

2. člen 

DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi 
osnovnimi pogoji: 

znesek kredita je 110 mio evrov: 
valuta črpanja je evro ali valuta držav članic EIB, ki niso 
udeležene v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se 
trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih; 
najmanj petletni moratorij na odplačilo glavnice; 
zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. 
junija 2029; 

valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti 
črpanja posamezne transe; 
višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto 
obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana 
obrestna mera spremenljiva ali stalna; 
porok za zavarovanje obveznosti iz kredita bo Republika 
Slovenija na podlagi posebnega zakona. 

3. člen 

DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona 
skladno z dinamiko gradnje, določeno v resoluciji o nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih 
razvoja in obnavljanja avtocest. 

Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto 
zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko leto. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA 

7- člen 

Ž besedilom tega člena Državni zbor Republike Slovenije daje 
s°glasje DARS d.d., za najetje kredita EIB VI, za izgradnjo 
pocestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), 
"listje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor, 
kladno z določili Resolucije o nacionalnem programu izgradnje 

aWocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04) in letnih 
Pianov razvoja in obnavljanja avtocest. 

2- člen 

Zakon določa osnovne pogoje, pod katerimi lahko DARS d.d. 
aiame kredit pri EIB. Osnovni pogoji kredita so naslednji: 

znesek kredita je 110 mio evrov; 
valuta črpanja je evro ali valuta držav članic EIB, ki niso 
udeležene v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se 
trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih; 
najmanj petletni moratorij na odplačilo glavnice; 
zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. 
iunija 2029; 
valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti 
črpanja posamezne tranše; 
v'sina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto 
°brestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana 
°brestna mera spremenljiva ali stalna; 

porok za zavarovanje obveznosti iz kredita bo Republika 
Slovenija na podlagi posebnega zakona. 

Krediti EIB sodijo med najbolj ugodne dolgoročne kreditne vire, v 
primerjavi z drugimi pogoji kreditodajalcev, predvsem v smislu 
ročnosti kredita kot tudi v višini obrestne mere (obrestna mera v 
višini EURIBOR + maksimalno 13 bazičnih točk). 

3. člen 

Člen določa namen porabe in višino vsakoletnega črpanja kredita, 
skladno z dinamiko gradnje, določeno v resoluciji o nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih 
razvoja in obnavljanja avtocest ter z omejitvami kvote zadolževanja 
DARS d.d. za posamezno proračunsko leto. 

4. člen 

Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena s 
potrebo po nemotenem izpolnjevanju resolucije o nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Poroštveno pogodbo skladno z tretjim odstavkom 75. člena 
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

ILNaslov predloga, akta: 
Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje 
kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih 
avtocest/VI 

sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
Evropski sporazum o pridružitvi ne posega na področje, ki ga 
ureja Zakon soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje 
kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih 
avtocest/VI 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: - 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: - 

tve akta z zgorai 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? - 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX, 

Ne 

Zakon ni zajet v Državnem programu za prevzem pravnega 
reda ES. 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): - 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: Predlog 
akta ne posega na področje predpisov ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: - 

dr. Marko Pavliha 
MINISTER 

Jože Taler, 
Sekretar, vodja Pravne službe 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI 

IZ KREDITA V ZNESKU 110 MILIJONOV EVROV, KI 

GA NAJAME DARS, D.D., PRI EVROPSKI 

INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE 

PROJEKTA SLOVENSKIH AVTOCEST/VI (ZPDSA6) 

" nujni postopek - EPA 1389 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1611-0129 
Številka: 433-01/2002-9 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.6.2004 
določila besedilo: 

• PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 
110 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME DARS, D.D., 
PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA 
FINANCIRANJE PROJEKTA SLOVENSKIH AVTOCEST/ 

) Vl' 
9a pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

V'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov 
tVRov, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski 
anki za financiranje projekta slovenskih avtocest/VI obravnava 

P° nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih 
P°sledic za delovanje države. 

Shajajoč iz pogoja, da se kot vir financiranja pravočasno 
Zagotovijo sredstva kredita EIB, ki bi skupaj z zagotovljenimi 

rugimi finančnimi viri in skladno z zakonom o javnih naročilih 
°mogočila javne razpise za oddajo del na omenjenih avtocestnih 
Odsekih in črpanje kredita v drugi polovici leta 2004, je potrebno 
j*lrr|prej skleniti kreditno pogodbo med DARS d.d. kot 
feditojemalcem in EIB kot kreditodajalcem ter poroštveno 

Pogodbo med Republiko Slovenijo in EIB. V skladu z veljavno 
ak°nodajo v Republiki Sloveniji je to možno storiti na podlagi 

P°sebnih zakonov. 

Pogoji za realizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih virov, 
bodo zagotovljeni s podpisom garancijske pogodbe, ki jo 
skleneta Republika Slovenija in EIB. 

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in Letnega 
plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004, kar sodi 
tudi med prioritetne potrebe države. 

V primeru, da se gradnja ne nadaljuje v skladu s terminskim 
planom, bo nastala tudi večja gospodarska škoda, kar bo 
imelo za posledico ustavitev dinamike gradnje in podaljšanje 
roka izgradnje omenjenih odsekov. 

Sprejemu tega zakona in zakona o poroštvu za omenjeni kredit 
bo sledila ratifikacija poroštvene pogodbe med Republiko 
Slovenijo in EIB. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
dr. Marko Pavliha, minister v Ministrstvu za promet, 
mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance 
mag. Tomaž Vidic, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Irena Sodin, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance, 
Tomaž Babič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Maja Košak, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ 

KREDITA V ZNESKU 110 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME DARS, D.D., PRI 
EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VI 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

OCENA STANJA 

Projekt izgradnje slovenskih avtocest/VI (odseki Bič - Hrastje 
(etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: JHrastje - 
Lešnica) in Peračica - Podtabor) v okviru zagotovitve potrebnih 
sredstev predvideva pridobitev kreditov mednarodnih finančnih 
institucij ter druge finančne vire. Podlago za pridobitev kredita 
Evropske investicijske banke (v nadaljevanju EIB) predstavlja 
Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko 
investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji, ki ga je Državni 
zbor ratificiral 10. marca 1999 (Zakon o ratifikaciji Okvirnega 
sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko 
banko o dejavnostih EIB v Sloveniji (MOSEIB), (Uradni list RS- 
Mednarodne pogodbe, št. 6/99). 

EIB lahko financira le tiste projekte, ki so prioriteta oziroma v 
interesu Republike Slovenije. EIB je 11.03.2004 v pismu 
naslovljenem na ministrstvo za finance izrazila pripravljenost za 
sofinanciranje projekta slovenskih avtocest/VI, če se Vlada RS s 
tem strinja. Ministrstvo za finance je izdalo soglasje k začetku 
postopka zadolževanja DARS d.d. pri Evropski investicijski banki 
z dopisom dne 02.03.2004. Ker morajo biti tovrstni krediti, v skladu 
z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 57/93 in 126/03) ter s pravili EIB zavarovani s poroštvom 
države kreditojemalca, je Vlada RS izrazila tudi pripravljenost, da 
Državnemu zboru predlaga v sprejem ustrezen zakon o poroštvu, 

pod pogojem, da so pogoji za poroštvo Republike Slovenije 
sprejemljivi. 

Glede na obseg predvidenih del v skladu z resolucijo o 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 50/04) ter v skladu s predlaganim Letnim 
planom razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 (sprejet na 
odboru za infrastrukturo dne 05.05.2004), je kljub že zagotovljenim 
sredstvom iz virov po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev 
za graditev državnih cest in koncesijske dajatve, nujno potrebno 
zagotoviti tudi dodatne vire z zadolževanjem, sicer pravočasna 
realizacija zastavljenih investicijskih projektov ne bo mogoča. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Gradnja avtocestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka ' 
Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica 
- Podtabor je uvrščena v resolucijo o nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04) 
Podlage za pričetek gradnje avtocestnih odsekov Bič - Hrastje 
(etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - 
Lešnica) v skupni dolžini 10,6 km so bile podane z Letnim planom 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 (Uradni list RS, št- 
5/03). Gradnja 2,4 km dolgega avtocestnega odseka Peračica * 
Podtabor se bo začela v letu 2004, skladno z Letnim planom 
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004. 

Pregled zagotovljenih sredstev za izgradnjo avtocestnih odsekov 
Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 

Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor je prikazan v naslednjih 
tabelah: 

FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BIČ - HRASTJE (ETAPA: 
KORENITKA - PLUSKA), HRASTJE - KRONOVO (ETAPA: HRASTJE - LEŠNICA) IN 
PERAČICA - PODTABOR V CENAH DEC. 2002 

V 000 SIT 
AC ODSEK ETAPA OCENA 

INVESTICIJSK 
E VREDNOSTI 
(S STROŠKI 
FINANCIRANJ 
A) 

LASTNA 
SREDSTV 
A 

SKUPAJ 
DRUGI 
VIRI 

EIB VI OBVEZNIC 
A / 
FINANČNI 
KREDIT 

HRASTJE 

KRONOVO 

HRASTJE 
- LEŠNICA 

22.168.543 6.970.901 15.197.64 
2 

15.197.64 
2 

BIČ 
HRASTJE 

KORENITK 
A 
PLUSKA 

5.100.519 1.876.777 3.223.742 3.223.742 • 

PERACICA 

PODTABO 
R 

11.462.640 3.403.285 8.059.356 6.908.019 1.151.337 

SKUPAJ 38.731.702 12.250.963 26.480.74 
0 

25.329.40 
3 

1.151.337 
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FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BIČ - HRASTJE (ETAPA: 
KORENITKA - PLUSKA), HRASTJE - KRONOVO (ETAPA: HRASTJE - LEŠNICA) IN 
PERAČICA - PODTABOR V CENAH DEC. 2002 

V 000 EUR 
AC ODSEK ETAPA OCENA 

INVESTICIJSKE 
VREDNOSTI (S 
STROŠKI 
FINANCIRANJA 
) 

LASTNA 
SREDSTV 
A 

SKUPA 
J 
DRUGI 
VIRI 

EIB VI OBVEZNIC 
A / 
FINANČNI 
KREDIT 

HRASTJE - 
KRONOVO 

HRASTJE - 
LEŠNICA 

96.273 30.273 66.000 66.000 

BIČ 
HRASTJE 

KORENITK 
A-PLUSKA 

22.150 8.150 14.000 14.000 

PERAČICA 

PODTABO 
R 

49.780 14.780 35.000 30.000 5.000 

SKUPAJ 168.203 53.203 115.000 110.00 
0 

5.000 

Potrjena skupna predračunska vrednost avtocestne smeri Bič - 
Rastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
Rastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor znaša v cenah december 
2002 38.731,70 milijonov SIT in bo financirana: 

iz lastnih sredstev v višini 12.250,96 milijonov SIT, in 
z zadolžitvijo v višini 26.480,74 milijonov SIT. 

^er samo s prihodki DARS d.d. ne bi bilo mogoče uresničiti z 
nacionalnim programom predvidene dinamike izgradnje avtocest 
J' Sloveniji, naj bi DARS d.d. za gradnjo teh odsekov iz naslova 
astnih sredstev zagotovil 32% predračunske investicijske 
Rednosti, preostalih 68% pa bi bilo zagotovljenih z najetjem 

editov in izdajo vrednostnih papirjev. 

Predvidena zadolžitev v višini 26.480,74 milijonov SIT bo 
Ugotovljena z izdajo vrednostnih papirjev/finančnih kreditov in 
najetjem posojila pri EIB. Sredstva kredita EIB bodo v celoti 
Porabljena za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Bič - 

rastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
gostje - Lešnica) in Peračica - Podtabor do višine 110 milijonov 

^redlagani zakon o poroštvu Republike Slovenije h kreditni 
Pogodbi, ki jo skleneta DARS d.d. kot kreditojemalec in EIB kot 

feditodajalec, bo DARS omogočilo črpanje sredstev, ki bodo 
agotovljala nemoteno izvajanje dinamike izgradnje odsekov Bič 
"rastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
rastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor in njihovo dokončanje v 

Predvidenem roku. 

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

C|U| PREDLOGA ZAKONA 

Predlaganega zakona je zagotoviti poroštvo Republike Slovenije 
obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki ga 

bo t m0 DARS, d.d., pri EIB. S sprejetjem predlaganega zakona ako Republika Slovenija kot porok EIB jamčila za obveznosti 

DARS d.d. iz kreditne pogodbe za projekt izgradnje slovenskih 
avtocest/VI. S črpanjem navedenih sredstev bo omogočeno 
tekoče izvajanje programa izgradnje avtocest na odsekih Bič - 
Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor, t.j. dinamiko gradnje v 
skladu z resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji in v skladu z Letnim planom razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2004. 

NAČELA PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona o poroštvu bo pripomogel k stabilnemu 
zadolževanju DARS d.d. z uravnoteženo strukturo in ročnostjo 
virov, ki ne obremenjujejo virov za gradnjo AC v obdobju intenzivne 
gradnje, to je do leta 2010. 

POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

Predmet zakona je izdaja poroštva za najetje kredita pri Evropski 
investicijski banki (EIB) v višini 110 milijonov EUR, pod naslednjimi 
osnovnimi pogoji: 

znesek kredita 110 milijonov EUR; 
valuta črpanja je EUR ali valuta države članice EIB, ki ni 
udeležena v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero se 
trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih; 
zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. 
junija 2029; 
najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice; 
valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti 
črpanja posamezne tranše; 
višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto 
obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana 
obrestna mera spremenljiva ali stalna. 

Krediti EIB sodijo med najbolj ugodne dolgoročne kreditne vire v 
primerjavi z drugimi pogoji kreditodajalcev, predvsem v smislu 
ročnosti kredita kot tudi v višini obrestne mere (obrestna mera v 
višini EURIBOR + maksimalno 13 bazičnih točk). 
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo zagotovil DARS d.d. iz 
sredstev koncesijske dajatve. 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun RS 
samo v primeru, da bi prišlo do unovčenja poroštva Republike 
Slovenije za omenjeni kredit. V tem primeru ima Republika Slovenija 
na podlagi pogodbe o načinu in pogojih zavarovanja poroštvene 
obveznosti regresno pravico do DARS, d.d..V takem primeru bi 
se sredstva nadomestila z unovčenjem regresne pravice, ki bo 
določena v pogodbi o načinu in pogojih zavarovanja poroštva 
RS, med Republiko Slovenijo in DARS, d.d.. 

Sprejem zakona o poroštvu ne zahteva sprejetja novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. Drugih posledic iz pogodbe o 
najetju kredita ter poroštvene pogodbe ni. 

Upoštevajoč sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
14.02.2002 Viada RS izjavlja, da je zadolžitev po pričujočem 
zakonu v kvoti poroštev za leto 2004 po Zakonu o izvrševanju 
proračuna za leto 2004. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

Financiranje izgradnje avtocest v članicah Evropske Unije ni 
enotno. Odvisno je od zgodovinskega razvoja financiranja 
izgradnje avtocest po posameznih državah in specifičnih 
pristopov k financiranju avtocest. 

Naslednja tabela prikazuje različne tipe financiranja avtocest v 
različnih evropskih državah: 
izkušnje na področju cestnih koncesij na lokalnem nivoju (glavni 
viri financiranja avtocest, plačilo s strani uporabnika ali po sistemu 
shadovv toll), 
status koncesionarja (v državni lasti ali privatno podjetje) in 
zakonodaja, ki se nanaša na koncesije (če to obstoja). 

Država Avstrija 
Glavni viri 
financiranja avtocest 

Proračun in zbrana plačila od uporabe objektov 

Zakonodaja Zakon, ki obravnava financiranje zveznih avtocest, iz leta 1996 in 
sprejetje krovnega Zakona o financiranju cestnih infrastrukturnih 
projektov, 1999. 

Status 
koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

ASFINAG je v 100 % lasti države. 

Država Finska 
Glavni viri 
financiranja avtocest 

Proračun, shadovv toll 

Zakonodaja Nobene posebne zakonodaje ni bilo potrebno sprejeti pred uvedbo 
koncesije po sistemu shadovv toll 

Država Francija 
Glavni viri 
financiranja avtocest 

Državni proračun, cestnine, regijske uprave, FITTVN (poseben, 
namenski račun) 

Zakonodaja Generalni zakon iz leta 1955 

Zakon št 93 -122 iz leta 1993 (»Sapin law«) in področni sklepi 
ministrov 

Status koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

V začetku 90-ih let so se tri pol-privatne koncesijske družbe združile: 
- SENEF in SAPN 
- SAPRR in AREA 
- ASF in ESCOTA 
Dve mednarodni predorski in avtocestni družbi (ATMB in SFTRF) in 
ena privatna družba COFIROUTE 
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Država Italija 
Glavni viri 
financiranja avtocest 

Proračun in cestnine 

Zakonodaja Zakon 537, z dne 24.12 1993; Zakon 498 iz leta 1992; Zakon 531, z 
dne 12.8.1992, zakon 385, z dne 28.3.1968; zakon 729 iz leta 1961 
in zakon 463 iz leta 1955. 

Status koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

Imajo 27 koncesionarjev na avtocestah, od katerih je: 
6 podjetij direktno ali indirektno v lasti IRI (Institute for Industrial, 
Reconstruction, ki pripada Zakladnemu ministrstvu), od teh tudi 
Autostrade S.p.A.. Ta podjetja upravljajo s 3.315 km (56 % od 
celote), 
15 podjetij, katerih glavni delničarji so podjetja v državni lasti, ki 
upravljajo s 2.300 km, 
eno popolnoma privatno podjetje za odsek Torino - Milano, ki 
upravlja s 127 km; 
3 koncesionarji za upravljanje s predori 

Država Nemčija 
Glavni viri 
financiranja avtocest 

Državni proračun in začasne metode financiranja (vse v proračun - 
cestnina za težke tovornjake - nad 12 ton) 

Zakonodaja Zakon, zadevajoč privatno financiranje zveznih avtocest (1994) je 
odobril privatne koncesije na mostovih in državnih cestah 

Status koncesionarja 
(privatna ali državna 
družba) 

Privatna koncesijska družbe Bouygues je bila izbrana za prej 
navedena predora 

5- DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

^ru9i posledic obravnavani predlog zakona nima. 

"besedilo členov 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za 
cj
vtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS 

,_d ) iz naslova kredita, ki ga DARS d.d. najame pri Evropski 
vesticijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIĐ), v znesku 

a ° 000.000 EUR, za projekt slovenskih avtocest/VI - za gradnjo 
pocestnih odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), 

astje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor, 
đ Naslednjimi osnovnimi pogoji: 

[ znesek kredita do 110.000.000 EUR; 
valuta črpanja je EUR ali valuta države članice EIB, ki ni 
udeležena v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero se 
tr9uje na glavnih mednarodnih denarnih trgih; 
zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. 
Junija 2029; 
najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice; 
valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti 
CrPania posamezne tranše; V|sina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto 
°brestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana 
°brestna mera spremenljiva ali stalna. 

Če DARS d.d. ne bo poravnaval svojih dospelih obveznosti po 
kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija 
na pisni poziv EIB plačala te obveznosti namesto DARS d.d.. 

2. člen 

Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike 
Slovenije minister, pristojen za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona 
ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz 
njega. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije 
v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se 
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

4. člen 

V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne 
pogodbe namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v 
razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov, 
obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči po vseh 
virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest. 

V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega 
zakona skleneta minister, pristojen za finance, in DARS d.d. 
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pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike 5. člen 
Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov 
plačanih iz naslova poroštva in instrumente zavarovanja. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA 

1. člen 

Besedilo tega člena določa upravičenca do poroštva, osnovne 
pogoje kredita, kreditodajalca in kreditojemalca ter namen porabe 
pridobljenih sredstev. 

Prvi odstavek tega člena povzema osnovne pogoje iz kreditne in 
poroštvene pogodbe. 

Drugi odstavek tega člena določa obveznost Republike Slovenije 
kot poroka, da v primeru, ko DARS d.d. ne poravna dospelih 
obveznosti iz kredita skladno s poroštveno pogodbo te obveznosti 
na pisni poziv EIB te obveznosti poravna Republika Slovenija. 

2. člen 

V tem členu so določene osebe, pristojne za sklenitev poroštvene 
pogodbe. Poroštveno pogodbo v imenu in za račun Republike 
Slovenije podpiše minister, pristojen za finance. 

Za izvajanje zakona o poroštvu ter pravic in obveznosti, ki izhajajo 
iz njega, se določi Ministrstvo, pristojno za finance. 

3. člen 

Besedilo tega člena določa sredstva in način izpolnitve poroštvenih 
obveznosti Republike Slovenije. 

4. člen 

Besedilo tega člena določa, da v primeru, da pride do uveljavitve 
poroštva, Republika Slovenija pridobi v razmerju do DARS d.d. 
regresno pravico. Republika Slovenija je v tem primeru upravičena 

do regresa vseh plačanih zneskov, obresti in stroškov, ki so 
nastali s tem v zvezi. 

Drugi odstavek tretjega člena zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS. 
št. 57/98 in 18/02) (v nadaljevanju ZZNSGC) določa med nameni 
uporabe sredstev zbranih po tem zakonu tudi, da so namenska 
sredstva po letu 1999 namenjena tudi za poplačilo obveznosti iz 
najetih kreditov za gradnjo državnih cest iz nacionalnega programa 
izgradnje avtocest. Možno je, da Republika Slovenija uresniči 
regresno pravico tudi v breme kateregakoli drugega vira sredstev 
ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/ 
03) in predvidenih virov v resoluciji o nacionalnem programU 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04) 
ter zahteva prenos sredstev iz posameznih virov v dobro 
proračuna Republike Slovenije, vendar le v obsegu, ki ne bo 
ogrozil pretočnosti in varnega odvijanja prometa po slovenski 
avtocestah in v primeru, če sredstva po ZZNSGC ne bodo 
zadostovala za kritje regresnih zahtevkov poroka. 

Tretji odstavek tega člena določa rok za sklenitev pogodbe o 
načinu in pogojih zavarovanja poroštva, ki jo skleneta minister 
pristojen za finance in DARS d.d. ter vsebino te pogodbe. 

5. člen 

Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena s 
potrebo po nemotenem izpolnjevanju nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Poroštveno pogodbo skladno z tretjim odstavkom 75. člena 
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki ga 
najame DARS, d.d pri Evropski investicijski banki za 
financiranje projekta slovenskih avtocest/VI - nujni postopek 

Sfiorazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

"jih ni. 

V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
'2Polnjene: 

"jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

"Jih ni. 

a) Direktive, oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
Usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

^r®dloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
12 kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki ga najame DARS, d.d. 
Pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih 
avtocest / VI - nujni postopek, ni potrebno usklajevati s predpisi 
tS. 

je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

'jih ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 

-jih ni. 

navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Predloga zakona ni potrebno usklajevati. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 

Ne. 

Ne. 

Komisija ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Andreja Kert 
državna podsekretarka 

dr. Dušan Mramor 
Minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM VARSTVU 

RASTLIN (ZZVR-1 A) 

- nujni postopek - EPA 1390 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-2311-0018 
Številka: 325-10/2004-1 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.6.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
RASTLIN, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin obravnava 
Po nujnem postopku, ker bi sicer nastale težko popravljive 
Posledice za delovanje države. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Nravstvenem varstvu rastlin je strokovne narave in se 
usklajuje z direktivami EU na področju zdravstvenega varstva 
rastlin. Republika Slovenija je s Pogodbo o pristopu k Evropski 
uniji prevzela vse pravice in obveznosti, ki veljajo za države 
c|anice, zato so spremembe pravnega reda EU obvezujoče 
Možne posledice v primeru nepravočasne uskladitve naše 
zakonodaje s pravnim redom EU so uvedba navadnega 
Postopka za ugotovitev, da Republika Slovenija krši svoje 
Pogodbene obveznosti, uvedba postopka po zaščitnih 

klavzulah za notranji trg ali odškodninska odgovornost zaradi 
opustitve ali aktivnega ravnanja zakonodajalca. Zato mora 
Republika Slovenija polno izvajati vse predpise EU, kot tudi 
odpraviti vse neskladnosti s predpisi in pogodbeni določbami. 

Ker zakon o zdravstvenem varstvu rastlin predstavlja del 
pravnega reda EU, ki vpliva na prost pretok blaga, predlagamo, 
da se zakon obravnava po nujnem postopku, zlasti ker je 
določene spremembe glede pristojnosti fitosanitarnih in 
carinskih organov ter pristojbin na nivoju Evropske Skupnosti 
potrebno uveljaviti do 1.1.2005. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
dr. Vida Čadonič Špelič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Mojca Gbč - Zvržina, sekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
mag. Katarina Groznik, direktorica Fitosanitarne uprave, 
Milena Podjed-Fabjančič, podsekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Vlasta Knapič, podsekretarka v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN 

I. UVOD 

1.2 Razlogi za sprejem zakona 

Spremembe in dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
je nujno potrebno sprejeti do roka, ki je postavljen v Direktivi 
Sveta 2002/89/ES, ki spreminja osnovno Direktivo Sveta 2000/ 
29/ES, to je do 1.1.2005. Spreminjajo se predvsem nekatere 
osnovne definicije, ki se nanašajo na rastline, njihov nadzor in 
vnos v Evropsko skupnost (v nadaljevanju: Skupnost) ter zahteve, 
ki morajo biti izpolnjene za prosto premeščanje po njej ali tranzit 
čez Skupnost. Postavljajo se zahteve za krepitev infrastrukture 
na mejnih vstopnih točkah, obvezno izobraževanje javnih 
uslužbencev na področju varstva rastlin in vlaganja v 
obvladovanje izbruhov karantenskih škodljivih organizmov, ki jih 
sofinancira EU. 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1 Ocena stanja 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) je državni zbor 
sprejel 23. maja 2001 in ga 7. junija 2001 objavil v Uradnem listu 
RS, št. 45/01. 

t 
ZZVR-1 ureja varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred 
škodljivimi organizmi; določa ukrepe in obveznosti v zvezi s 
pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem 
škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in 
nadzorovanih predmetih, zlasti v mednarodnem prometu in 
pridelavi semen oziroma sadik; ureja biotično varstvo rastlin; 
določa pridobivanje in mednarodno izmenjavo podatkov o 
škodljivih organizmih in informacijski sistem; predpisuje stroške 
in odškodnine za uničene rastline v primeru zatiranja bolezni in 
škodljivcev; ureja javno službo zdravstvenega varstva rastlin ter 
določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

ZZVR-1 od 23. junija 2001, ko je stopil v veljavo, prenaša v 
slovenski pravni red določbe Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 
8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, 
škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti 
njihovemu širjenju v Skupnosti ter Direktive Komisije, ki to področje 
podrobneje urejajo: 95/44/ES, 94/3/ES, 98/22/ES, 92/90/EES, 92/ 
70/EES, 92/105/EES, 93/50/EES, 93/51/EES, 2001/32/ES, 
Direktive Sveta 69/466/EES, 74/647/EES, 69/464/EES, 69/465/ 
EES, 93/85/ES, 98/57/ES ter druge predpise s področja 
zdravstvenega varstva rastlin. 

S prilagajanjem politike in usklajevanjem zakonodaje se je 
Republika Slovenija na vseh ravneh do datuma pristopa k Evropski 
uniji (1. maj 2004) pripravila in usposobila za prevzem pravnega 
reda Evropske unije na področju 7 - Kmetijstvo-zdravstveno 
varstvo rastlin, kar je omogočilo nemoten pretok rastlinskega 
blaga od dneva dejanskega pristopa. 

S sprejetjem ZZVR-1 se je implementirala osnovna direktiva in 
prej omenjene ostale direktive, vendar pa določbe direktive 2000/ 
29/ES določajo postopke, ki jih pred vstopom v EU ni bilo mogoče 
prevzeti in te določbe niso bile prenesene v slovenski pravni red. 
Te ovire je delno odpravil Zakon o spremembah, dopolnitvah in 
razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in 
gozdarstva (Uradni list RS, št. 45/04), ki je prvič dopolnil in 
spremenil ZZVR-1. 

Vendar je zaradi številnih sprememb osnovne Direktive Sveta 
2000/29/ES (od sprejetja ZZVR-1 do 1. maja 2004 je bila trinajstkrat 
spremenjena, od tega bistveno z Direktivo Sveta 2002/89/ES) 
slovensko fitosanitarno zakonodajo ponovno uskladiti. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o zdravstvenem varstvu 
rastlin se dokončno implementira v slovenski pravni red celotno 
besedilo Direktive Sveta 2000/29/ES z vsemi spremembami. 

Dodatni razlogi izhajajo iz prejetih pripomb Evropske komisije na 
primerjalne tabele slovenske zakonodaje in direktiv, zlasti v sklicih 
na predpise EU in postopke sprejema nacionalne zakonodaje. 
Na primer: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je 
pristojen za zdravstveno varstvo rastlin, ne more več samostoino 
predpisovati fitosanitarnih ukrepov, ampak mora slediti določbam 
direktiv in odločb Komisije ali Sveta. Hkrati pa lahko Republika 
Slovenija uveljavlja svoje upravičene zahteve in ukrepe skozi 
postopke komitologije v delovnih telesih Komisije in Sveta. Tako 
so spremembe nujne zaradi dokončne uskladitve z EU 
zakonodajo, ki so nastale po sprejemu Zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin (23. maj 2001). 

Poleg tega je treba zakon o zdravstvenem varstvu rastlin uskladiti 
z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe številka 15 
(v nadaljevanju: ISPM 15), izdanim na podlagi mednarodne 
Konvencije o varstvu rastlin (Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
varstvu rastlin (spremenjene); Uradni list RS-Mednarodne 
pogodbe, št. 23/00; Uradni list RS, št. 84/00) (v nadaljevanju 
konvencija IPPC), ki na področju proizvodnje, uporabe in 
označevanja lesenega pakirnega materiala posega v mednarodno 
trgovino z vsem blagom, kije pakirano v leseno embalažo. Za les 
in leseno embalažo, za katero ISPM-15 določa posebno obdelavo 
lesene embalaže in njeno označevanje z uporabo posebne uradne 
oznake, brez implementacije teh zahtev mednarodno trgovanje 
blaga, ki je tako pakirano, ne bo mogoče. 

Glede na to, da Direktiva Sveta 2002/89/ES zahteva prenos določb 
v pravni red držav članic do 1. januarja 2005 in glede na to, da je 
Republika Slovenija prevzela vse pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz članstva EU, je potrebna nujna hitra uveljavitev 
določb predlaganega zakona, saj se le tako lahko prepreči težko 
popravljive posledice za prost pretok rastlinskega blaga, do česar 
bi prišlo v primeru, da se spremembe iz navedene direktive ne 
prenesejo v slovenski pravni red do navedenega roka. 

Predlog sprememb ZZVR-1 ureja tudi način sankcioniranja 
prekrškov v skladu z novim zakonom o prekrških. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilji predloga tega zakona so dokončna uskladitev z Direktivo 
Sveta 2000/29/ES kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2002/ 
89/ES, uskladitev z njenimi definicijami in vključitev v sistem 
učinkovitega fitosanitarnega in carinskega nadzora v 

mednarodnem trgovanju z rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali 
drugimi nadzorovanimi predmeti, ki ga vodi Evropska komisija v 

sodelovanju z državami članicami, ki zmanjšuje ovire v 

mednarodni trgovini. 
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Zakon temelji na načelih: 
vzpostavitve sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje 
zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po ukinitvi nadzora na mejah z 
državami članicami; 
zagotovitve ustreznega varovanja zdravja rastlin tudi v drugih 
državah članicah z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in 
zahtev, ki veljajo na skupnem trgu; 
upoštevanja mednarodno priznanih načel, standardov in 
ukrepov za zdravstveno varstvo rastlin; 
sodelovanja med državami s ciljem medsebojne izmenjave 
podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se 
nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin; 
zmanjševanja ovir v mednarodni trgovini rastlin in rastlinskih 
proizvodov na minimalno raven z izvajanjem samo 
upravičenih fitosanitarnih ukrepov na podlagi strokovnih in 
znanstvenih načel. 

V zakonu so dane poglavitne rešitve za spremembe 
fi,osanitarnega nadzora na nivoju Skupnosti, ki so nastale zaradi 
usklajevanja carinskih in fitosanitarnih postopkov v Direktivi Sveta 
2000/29/ES s Carinskim zakonikom Skupnosti, kot ga določata 
Uredba Sveta 2913/92/EGS in Uredba Komisije 2454/93/EGS. 
Sledijo spremembe v odstopanju od dosedanjih pravil za 
'itosanitarne preglede, in sicer zmanjšana pogostnost 
Nravstvenih pregledov določenih rastlinskih proizvodov ter 
Pogledi, ki se lahko opravljajo na namembnih krajih v drugih 
državah članicah, kar zahteva večje vključevanje carinskih 
organov v fitosanitarni nadzor kot do sedaj. Razširitev fitosanitarnih 
Pregledov na vso leseno embalažo, ki se uporablja v 
Mednarodnem prometu, je zahtevala natančnejšo definicijo 
fitosanitarnih pregledov ter razmejitev pristojnosti med organi, 
vključenimi v nadzor. Za leseno embalažo različnega blaga, ki se 
Uvaža. že sedaj nekatere države zahtevajo obdelavo in oznako 
P° mednarodnem standardu ISPM 15, zato zakon daje podlago 
2a označevanje embalaže, registracijo in pooblaščanje lesnih 
°bratov. ki izdelujejo embalažo za proizvode iz različnih 
9°spodarskih dejavnosti. 

^ spremembi zakona so podrobneje določeni podatki, ki jih je 
osrednji pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin dolžan 
sPoročati Evropski komisiji in državam članicam EU ter način 
s°delovanja v postopkih sprejemanja predpisov Evropske 
komisije oziroma sodelovanja v delovnih telesih Evropske komisije 
na Področju ukrepov proti rastlinskim škodljivim organizmom, kot 
'udi način nadaljnjega prenosa EU predpisov v nacionalno 
^konodajo. 

^ spremembi zakona se ureja izvajanje fitosanitarnega nadzora 
v okviru državne organizacije za varstvo rastlin, kot jo zahteva 
Udi mednarodna konvencija IPPC. Spremembe so posledica 

Uskladitve besedila tega zakona z besedilom v Direktivi Sveta 
2000/29/ES, ki se sklicuje na konvencijo IPPC. 

Primerjalni pregled ureditve fitosanitarnega 
nadzora v drugih državah 

Države članice EU so, prav tako kot Republika Slovenija, v 
P°stopku sprejemanja sprememb, ki ji je določila Direktiva Sveta 
°02/89/es. Večinoma pa imajo usklajene nacionalne organizacije 

2a varstvo rastlin v skladu z mednarodno konvencijo. Pregledal 
Se ie predvsem sistem fitosanitarnega nadzora ob uvozu in načrte 
Implementacije ISPM 15 za nadzor lesene embalaže v državah 
c|anicah. 

^ razliko Velike Britanije, kjer je vsebina zakona skoraj identična 
sebini EU direktiv, je v ostalih državah članicah sistem bolj 
nmerljiv z našim. Zakoni določajo le osnovne rešitve, podrobnejši 

pogoji za vnos, pridelavo ali premeščanje, so opredeljeni v 
podzakonskih predpisih. Glede drugih aktov, kot so odločbe 
Komisije o nujnih fitosanitarnih ukrepih in seznami karantenskih 
organizmov ter nadzorovanih rastlin in rastlinskih proizvodov, v 
direktivi 2000/29ES, ki se spreminjajo tudi trikrat letno, pa se 
nacionalna zakonodaja nekaterih držav članic kot sta Irska in 
Belgija sklicuje neposredno na priloge EU direktive, ki jih je potrebno 
prevzeti dobesedno. 

V Avstriji je zdravstveno varstvo rastlin v pristojnosti oddelka 
znotraj Agencije za varno hrano, ki je nastala v okviru Zveznega 
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo z združitvijo Zveznega 
urada in raziskovalnega centra za kmetijstvo, ki ga je sestavljalo 
9 inštitutov. Predstavnik v Stalnem odboru za zdravstveno varstvo 
rastlin prihaja z Agencije, medtem ko predstavnik za delo v delovnih 
telesih pri Svetu kot tudi pri Komisiji za fitosanitarne ukrepe v 
okviru mednarodne konvencije za varstvo rastlin (v nadaljevanju: 
ICPM) prihaja z ministrstva. Tako je znotraj Agencije Inštitut za 
varstvo rastlin pristojen za upravne in strokovne (diagnostika in 
laboratorijske preiskave) naloge, mednarodno sodelovanje in 
druge zadeve po nalogu ministrstva ter skrbi za usposabljanje in 
daje strokovno pomoč fitosanitarnim inšpekcijskim službam, ki 
delujejo v okviru služb na ravni zveznih dežel. Avstrija potrebuje 
relativno malo sprememb zakonodaje v zvezi z zmanjšanim 
številom fitosanitarnih pregledov na vstopnem mestu in pregledi 
na namembnem mestu, ker je s širitvijo EU izgubila vso zunanjo 
mejo EU in so edina vstopna mesta letališča. Obvladovanje žarišč, 
opravljanje uradnih sistematičnih raziskav in vzdrževanje 
varovanega območja v Avstriji poteka pod okriljem deželnih služb. 
Podobno kot v Sloveniji je varstvo gozdov tesno povezano z 
izvajalci zakonodaje o gozdovih. Avstrija že ima vzpostavljen 
sistem izvoznega potrjevanja in označevanja doma izdelane 
embalaže, čeprav oznake po ISPM 15 še ne uporabljajo. 

Na Češkem je bila 1997 ustanovljena Uprava za varstvo rastlin, 
ki izvaja upravne in strokovne naloge ter inšpekcijsko nadzorstvo 
kot organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo. Upravo sestavljajo 
območni uradi, izpostave in laboratoriji. Predstavnik v Stalnem 
odboru za zdravstveno varstvo rastlin prihaja z oddelka za 
karanteno, medtem ko predstavnik za delo v delovnih telesih pri 
Svetu in ICPM prihaja z oddelka za mednarodne zadeve na Upravi. 
Češka potrebuje relativno malo sprememb zakonodaje v zvezi z 
zmanjšanim številom fitosanitarnih pregledov na vstopnem mestu 
in pregledi na namembnem mestu, ker je z vključitvijo v EU izgubila 
vso zunanjo mejo EU in sta edini vstopni mesti letališče in pošta. 

Na Finskem, v okviru Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, 
deluje kot služba za varstvo rastlin Inšpekcijski center za 
rastlinsko pridelavo. V oddelku za varstvo rastlin se izvajajo 
strokovne in inšpekcijske naloge. Sestavni del oddelka je laboratorij 
za rastlinsko karanteno, ki opravlja diagnostiko škodljivih 
organizmov. Zaradi velikega prometa z lesom in lesnimi proizvodi 
inšpektorji za varstvo rastlin ne morejo izvajati vseh fitosanitarnih 
pregledov, zato opravljajo za večino le pregled dokumentacije ali 
pa pregled na mestu namembnosti. Sistem izvoznega potrjevanja 
in označevanja lesa in doma izdelane lesene embalaže je 
vzpostavljen, v letu 2004 uvajajo enotno, oznako po ISPM 15. 

V Franciji, v okviru Ministrstva za kmetijstvo in ribištvo, deluje 
Direkcija za varstvo rastlin, ki je organizirana v obliki območnih 
uradov, ki vodijo upravne, strokovne in inšpekcijske naloge. 
Sestavni del območnih uradov so tudi laboratoriji. Francija je 
pravkar sprejela spremembe zakonodaje v zvezi z zmanjšanim 
številom fitosanitarnih pregledov na vstopnem mestu in pregledi 
na namembnem mestu. Nadzor v zvezi z vnosom lesene 
embalaže je delno prenesla na carinske organe, ima pa že 
vzpostavljen sistem izvoznega potrjevanja in označevanja doma 
izdelane embalaže. 
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Na Nizozemskem državno službo za varstvo rastlin predstavlja 
Agencija za varstvo rastlin, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo, in vodi upravni, inšpekcijski in laboratorijski del 
zdravstvenega varstva rastlin. Agencija ima svoj centralni 
laboratorij za izvajanje diagnostike, laboratorijskih preiskav, 
raziskav in drugih strokovnih nalog. Na 11 območnih enotah 
Agencije deluje fitosanitarna inšpekcija, ki opravlja preglede ob 
uvozu in na mestih pridelave, predelave in distribucije. 
Nizozemska kot izrazito trgovska država potrebuje relativno malo 
sprememb v izvajanju zakonodaje v zvezi z zmanjšanim številom 
fitosanitarnih pregledov na vstopnem mestu in pregledi na 
namembnem mestu. Zaradi velikih količin blaga, ki prispejo v 
njihova pristanišča, se pri večini pošiljk na vstopnem mestu opravi 
le pregled listin, na namembnem mestu ob razkladanju pa pri 
nekaterih pošiljkah še pregled istovetnosti in zdravstveni pregled 
rastlin. Za skoraj 95% vseh uvoženih pošiljk plodov, rezanega 
cvetja in drugih rastlinskih proizvodov se opravi le pregled listin, 
in sicer ga opravijo carinski organi. Nizozemska je bila prva država 
članica, ki je vzpostavila sistem izvoznega potrjevanja in 
označevanja doma izdelane embalaže in že od uveljavitve 
standarda ISPM 15 nekatera podjetja uporabljajo oznako po ISPM 
15. 

V Veliki Britaniji državno organizacijo za varstvo rastlin 
predstavljajo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano 
ustanovljena Inšpektorat za varstvo rastlin in semenarstvo ter 
Centralni znanstveni laboratorij z oddelkom za varstvo rastlin. 
Vodja inšpektorata in oddelka za varstvo rastlin sta direktno 
odgovorna vodji Sektorja za varstvo rastlin na ministrstvu 
(DEFRA). Varstvo gozdov vodi ločena Komisija za gozdove, ki 
tesno sodeluje z varstvom rastlin. Velika Britanija nadzora v zvezi 
z vnosom lesene embalaže praktično ne bo prenesla na carinske 
organe, ker ima zadostno število inšpektorjev za varstvo rastlin, 
ki posvečajo tej vsebini zelo veliko pozornosti. 

V Nemčiji je, podobno kot v Italiji, na državni ravni za koordinacijo 
in mednarodno sodelovanje pristojno Zvezno ministrstvo za 
kmetijstvo. Dodatno je ministrstvo ustanovilo Zvezni inštitut za 
kmetijstvo, v okviru katerega deluje tudi Oddelek za varstvo 
rastlin. Le-ta opravlja predvsem strokovne naloge in v zadnjem 
času tudi upravne naloge, ki jih na njih prenaša ministrstvo. Na 
regionalni ravni imajo zvezne dežele organizirane svoje službe 
za varstvo rastlin. Podrobnejših rešitev za pregled na namembnem 
mestu še nimajo, saj je zaradi razdrobljenosti službe težko 
zagotoviti pravočasno obveščanje in nadzor na registriranih mestih 
v notranjosti države. 

Podobno ureditev ima Portugalska, kjer je za upravne in 
strokovne naloge ter mednarodno sodelovanje pristojen 
Direktorat za varstvo rastlin, kot organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo. Sestavni del Direktorata 
je tudi laboratorij. Direktorat skrbi tudi za koordinacijo nadzornega 
dela zdravstvenega varstva rastlin. Inšpekcija za varstvo rastlin 
deluje v okviru služb na ravni pokrajin. Ker je Portugalska do 
sedaj edina država članica, ki ima na svojem območju izbruh 
okužb z borovo ogorčico (1999), je tudi edina uvedla izdajo 
rastlinskih potnih listov za ves občutljiv les iglavcev, da bi preprečila 
širitev okužbe po Skupnosti. Za obvladovanje borove ogorčice 
porabi letno 700.000 - 1,045.000 EUR, po postopku solidarnosti, 
ki velja na fitosanitarnem področju, pa prejme vsako leto do 50% 
sredstev povrnjenih iz proračuna Skupnosti. 

Na Danskem je Direktorat za rastline, V okviru Ministrstva za 
kmetijstvo in ribištvo, med drugimi nalogami s področja kmetijstva, 
pristojen tudi za upravne, strokovne in inšpekcijske naloge 
zdravstvenega varstva rastlin. Imajo izrazito hierarhično 
vzpostavljen sistem fitosanitarnega nadzora. Danska je že 
vzpostavila sistem izvoznega potrjevanja in označevanja doma 
izdelane embalaže po standardu ISPM 15. 

Madžarsko državno službo za varstvo rastlin predstavlja Zavod 
za varstvo rastlin in tla, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo. 
Zavod ima 19 območnih postaj za varstvo rastlin. Za koordinacijo 
in mednarodne zadeve je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, na 
območnih postajah, kjer se izvajajo strokovne, inšpekcijske in 
del upravnih nalog zdravstvenega varstva rastlin, pa koordinira 
Zavod. Območne postaje imajo svoje laboratorije za opravljanje 
diagnostike škodljivih organizmov in druge strokovne naloge. Kot 
nova država članica je Madžarska ohranila 10 mejnih vstopnih 
mest, kjer je fitosanitarna inšpekcija. Pošiljke z leseno embalažo 
pa se lahko uvažajo tudi čez druga vstopna mesta, kjer jih 
pregledajo carinski organi. Za preglede na namembnem mestu 
uporabljajo posebno začasno fitosanitarno spričevalo, s katerim 
se pošiljka pod carinskim nadzorom premesti z vstopnega mesta 
na mesto pregleda v državi. 

Področje zdravstvenega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi 
sodi v precej državah članicah pod organ, pristojen za varno 
hrano in se hkrati povezuje z organi, ki delajo na področju biotske 
raznovrstnosti in ohranjanja narave. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun 

Določbe predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu rastlin ne zahtevajo dodatnih finančnih 
obremenitev za proračun RS in ne presegajo sprejetih finančnih 
okvirov porabe sredstev, ki so že opredeljena s proračunom 
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005. Financiranje delovanja 
izvajalcev javnih pooblastil in javne službe zdravstvenega varstva 
rastlin je že sedaj opredeljeno v proračunu, tako na področju 
kmetijstva kot gozdarstva. 

Sredstva za delovanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin 
se zaradi uveljavitve spremembe ZZVR predvidoma ne bodo 
povečala. 

Predvidene spremembe izdatkov za prihodnja tri leta 

V sklopu zagotavljanja učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin 
bo potrebno v primerih pojava ali izbruha škodljivega organizma 
zagotoviti dodatna sredstva pri izvajanju ukrepov za zatiranje le- 
teh in za izplačila odškodnin za uničene rastline zaradi izvajanja 
fitosanitarnih ukrepov in preprečevanja škode širših dimenzij. 

Predvidene spremembe prihodkov proračuna 

Za redne fitosanitarne preglede, ki so predpisani za določene 
pošiljke, ki se uvažajo kot tudi za določene rastline in rastlinske 
proizvode, ki se proizvajajo na območju Republike Slovenije, je 
predvidena pristojbina, ki je pri uvozu predpisana s strani EU in je 
enotna za Skupnost. 

Vse stroške preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, opravljene na zahtevo pristojnega 
inšpektorja ali uradnega odgovornega organa zaradi ugotovitve 
zdravstvenega stanja rastlin, v primeru, kadar je izvid analize 
neugoden za imetnika, plača imetnik, pri katerem so bili vzeti 
uradni vzorci, razen če ni drugače predpisano. 

Vse stroške ukrepov po tem zakonu, nastale zaradi zagotavljanja 
zdravstvenega varstva rastlin, nosi imetnik, ki se ukvarja s 
pridelavo rastlin ali jih poseduje. 

Stroške tečajev strokovnega usposabljanja za pridobitev 
dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov oziroma posebnih 
oznak plača vlagatelj. 
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5- Ocena drugih posledic predloga zakona 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin določa sprejem podzakonskih 
Predpisov, ki bodo podrobneje urejali zlasti: 

ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih ter 
zatiranje škodljivih organizmov, 
vnos in premeščanje rastlinskega in drugega blaga, ki je pod 
fitosanitarnim nadzorom, 

" sodelovanje med državno organizacijo za varstvo rastlin in 
carinskimi organi, 
podrobnejšo vsebino fitosanitarnega pregleda, preverjanje 
dokumentov in istovetnosti ter postopke za opravljanje 
zdravstvenih pregledov in njihove pogostnosti. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Nravstvenem varstvu rastlin bo podlaga za registracijo vseh, ki 
Se profesionalno ukvarjajo z izdelavo lesene embalaže, in njeno 
distribucijo, kar bo omogočilo uporabo uradnih oznak in njihovo 
sodelovanje v mednarodni trgovini. 

dodatno bo potrebno prilagoditi novim zahtevam evidence in 
registre. 

6- PRAVNI RED EU 

temeljne direktive EU, ki urejajo področje zdravstvenega varstva 
rastlin in jih ZZVR-1 prenaša v nacionalno zakonodajo ter izvajanje, 
so: 

DIREKTIVA SVETA 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih 
Prepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske 
Proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti: 
Spremenjena z 32001D0441 
Spremenjena z 32001L0033 
Spremenjena z 32002L0028 
Spremenjena z 32002L0036 
Spremenjena z 32002L0089 
Spremenjena z 32003D0063 
Spremenjena z 32003L0022 
Spremenjena z 32003R0806 
Spremenjena z 32003L0047 
Spremenjena z 32003L0116 
Spremenjena z 32004D0095 
Spremenjena z 32004L0031 
D|REKTIVA SVETA 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o 
°bvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe 
D|REKTIVA SVETA 69/464/EGS z dne 8. decembra 1969 o 
Gladovanju krompirjevega raka 

DIREKTIVA SVETA 98/57/ES z dne 20. julija 1998 o obvladovanju 
akterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuchi et al. 

D'REKTIVA SVETA 69/465/EGS z dne 8. decembra 1969 o 
Gladovanju rumene krompirjeve ogorčice 

^'Rektiva SVETA 69/466/EGS z dne 8. decembra 1969 o 
Radovanju ameriškega kaparja 

DIREKTIVA SVETA 74/647/EGS z dne 9. decembra 1974 o 
obvladovanju nageljnovih listnih zavijalcev 

DIREKTIVA KOMISIJE 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi 
podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih 
območij v Skupnosti 

DIREKTIVA KOMISIJE 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o 
obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih 
proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo 
registracijo 

DIREKTIVA KOMISIJE 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o 
določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se 
uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih 
proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju 
podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter 
pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo 

DIREKTIVA KOMISIJE 93/50/EGS z dne 24. junija 1993 o določitvi 
nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive 
Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski 
centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem 
registru 

DIREKTIVA KOMISIJE 93/51/EGS z dne 24. junija 1993 o predpisih 
za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih 
predmetov prek varovanega območja in za premeščanje rastlin, 
rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki izvirajo s takega 
varovanega območja in se premeščajo znotraj njega 

DIREKTIVA KOMISIJE 94/3/ES z dne 21 .januarja 1994 o postopku 
obveščanja o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki 
predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav 

DIREKTIVA KOMISIJE 95/44/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi 
pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, 
rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V 
Direktive Sveta 77/93/EGS, vnesti ali jih premeščati znotraj 
Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v 
preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju 
Spremenjena z 31997L0046 

DIREKTIVA KOMISIJE 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih 
pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti 
in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, 
ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi 
opravljajo na mestih pregledov, ki niso v namembnem kraju 

DIREKTIVA KOMISIJE 2001/32/ES z dne 8. maja 2001 o 
priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni 
nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin in razveljavitvi Direktive 
92/76/EGS: 
Spremenjena z 32002L0029 
Spremenjena z 32003L0021 
Spremenjena z 32003L0046 
Spremenjena z 32004L0032 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/ 
01, 52/02-ZDU-1 in 45/04-ZdZPKG) se 1. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

"1. člen 
(vsebina) 

Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično varstvo 
rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 
stroške in odškodnine; javno službo zdravstvenega varstva rastlin; 
določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in 
inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe in obveznosti v zvezi s 
pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem 
škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in 
nadzorovanih predmetih v skladu z: 

Direktivo Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti 
vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske 
proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti 
(UL L št. 169 z dne 10.07.2000) s spremembami, 
Direktivo Komisije št. 2001/32/ES o priznavanju varovanih 
območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za 
zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 127 z dne 09.05.2001) 
s spremembami, 
Direktivo Komisije št. 92/70/EGS o določitvi podrobnih pravil 
za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v 
Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29.08.1992), 
Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje 
nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov 
prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17.08.1993), 
Direktivo Komisije št. 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev 
in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih 
predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L št. 
344 z dne 26.11.1992), 
Direktivo Komisije št. 92/105/EGS o določanju stopnje 
standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za 
premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih 
predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih 
postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev 
in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L št. 4 z 
dne 08.01.1993), 
Direktivo Komisije št. 93/50/EGS o določitvi nekaterih rastlin, 
ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/ 
EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri 
na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem 
registru (UL L št. 205 z dne 17.08.1993), 
Direktivo Komisije št. 94/3/ES o postopku obveščanja o 
zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja 
neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L št. 
32 z dne 05.02.1994), 
Direktivo Komisije št. 95/44/ES o določitvi pogojev, pod 
katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, 
rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V 
Direktive Sveta 77/93/EGS, vnesti ali jih premeščati znotraj 
Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v 
preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju 
(UL L št. 184 z dne 03.08.1995) s spremembami, 
Direktivo Komisije št. 98/22/ES o minimalnih pogojih za 
opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti in sicer 
tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki 
prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi 
opravljajo na mestih pregledov, ki niso v namembnem kraju 
(UL L št. 126 z dne 28.04.1998), 

Uredbo Komisije št. 1040/2002/ES o podrobnih pravilih za 
izvajanje določb v zvezi z dodeljevanjem finančnega 
prispevka Skupnosti za obvladovanje zdravstvenega varstva 
rastlin in o razveljavitvi Uredbe št. 2051/97/ES (UL L, št. 157 
z dne 15. 6. 2002), s spremembami, 
Uredbo Komisije št. 998/2002/ES o podrobnih pravilih za 
izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov 
Skupnosti za države članice z namenom krepitve 
infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih 
proizvodov iz tretjih držav (UL L, št. 152 z dne 12. 6. 2002), 

- Uredbo Sveta št. 2913/92/EGS (UL L, št. 302 z dne 19. 10. 
1992) o carinskem zakoniku Skupnosti, 
Uredbo Komisije št. 2454/93/EGS o določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS o carinskem zakoniku 
Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11.10.1993).". 

2. člen 

Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita: 

»2.a člen 
(naloge) 

Za uresničevanje namenov zdravstvenega varstva rastlin iz 
prejšnjega člena se izvajajo zlasti naslednje temeljne naloge: 

stalni zdravstveni nadzor rastočih rastlin, vključno z 
obdelanimi površinami (polja, nasadi, drevesnice, rastlinjaki, 
laboratoriji, in podobno), prostoživečimi rastlinami ter 
rastlinami v skladiščih ali med prevozom; 
spremljanje škodljivih organizmov in izvajanje ocen nevarnosti 
škodljivih organizmov ter njihovo obvladovanje; 
fitosanitarni nadzor vnosa organizmov, škodljivih za rastline 
ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju 
v Skupnosti, 
fitosanitarni nadzor zaradi izvoza pošiljk rastlin, za katere so 
predpisane posebne zahteve zaradi varovanja zdravja rastlin: 
izvajanje posebnega nadzora škodljivih organizmov, zlasti 
fitosanitarnih pregledov, načrtovanega spremljanja 
zdravstvenega stanja rastlin in sistematičnih raziskav; 
fitosanitarno potrjevanje, zlasti opravljanje fitosanitarnih 
pregledov rastlin, in rastlinskih proizvodov na ozemlju 
Republike Slovenije zaradi izdajanja fitosanitarnih spričeval, 
rastlinskih potnih listov in drugih uradnih dokumentov; 
fitosanitarno ukrepanje; 
inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi z zagotavljanjem 
zdravstvenega stanja rastlin; 
opravljanje drugih nalog, določenih v tem zakonu in drugih 
predpisih. 

2.b člen 
(odgovorni uradni organi) 

Naloge iz prejšnjega člena opravljajo odgovorni uradni organi v 
Republiki Sloveniji: 

ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo rastlin (v 

nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
osrednji pristojni organ iz 4.a člena tega zakona, 
pristojni organ za inšpekcijsko nadzorstvo. 
pravne osebe na podlagi javnega pooblastila iz 68. člena tega 
zakona, 
pristojni carinski organ. 

Kadar odgovorni uradni organi iz druge, tretje in četrte alinee 
prejšnjega odstavka ter izvajalci javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin iz 60. člena tega zakona opravljajo naloge iz 2.3 
člena tega zakona, se štejejo za državno organizacijo za varstvo 
rastlin po mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin. 
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Minister predpiše za državno organizacijo za varstvo rastlin iz 
prejšnjega odstavka naziv, znak in način njune uporabe.«. 

3. člen 

V 3. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

"2. Rastline so žive rastline in določeni živi deli takih rastlin, vključno 
s semeni. 

Za žive dele rastlin se štejejo: 
plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so konzervirani z 
globokim zamrzovanjem, 
vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim 
zamrzovanjem, 
gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za 
razmnoževanje, 
rezano cvetje, 
veje z listi ali iglicami, 
posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami, 
listi, listje, 
tkivne kulture, 
živ cvetni prah, 
cepiči za okuliranje, potaknjenci, cepiči, 
katerikoli drug del rastlin, ki bi lahko bil določen po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive Sveta št. 2000/29/ES 
(UL L št. 169 z dne 10.07.2000) z vsemi spremembami. 

Seme pomeni seme v botaničnem pomenu, razen tistega, ki ni 
namenjeno setvi.«. 

6. točka se spremeni tako, da se glasi: 

"6. Škodljivi organizmi pomenijo katerokoli vrsto, sev ali biotip 
rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki so škodljivi rastlinam 
a'i rastlinskim proizvodom.«. 
8- točka se spremeni tako, da se glasi: 

"8. Pošiljka je količina blaga, ki jo spremlja en sam dokument, 
Potreben za carinske ali druge formalnosti, kot na primer eno 
®amo fitosanitarno spričevalo ali en sam alternativni dokument ali 
% Pošiljko lahko sestavlja ena ali več partij.«. 
17- točka se spremeni tako, da se glasi: 

"17. Tranzit je vsako premeščanje blaga pod carinskim nadzorom 
2 enega mesta na drugega na carinskem območju Skupnosti, kot 
ie določeno v 91. členu Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS (UL L, št. 
302 z dne 19. 10. 1992) o carinskem zakoniku Skupnosti.«. 

20. točka se spremeni tako, da se glasi: " Rastlinski potni list je 
Uradna etiketa ali druga uradna oznaka, ki potrjuje, da rastline, 
rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, ki se premeščajo na 
°*emlju Skupnosti, izpolnjujejo zahteve zdravstvenega varstva 
rastlin, v skladu s predpisi Skupnosti, ki urejajo zdravstveno 
varstvo rastlin.". 

^ 22. točki se beseda »inšpekcijskih« nadomesti z besedo 
"fitosanitarnih«. 

^ 23. točki se besedilo »Inšpekcijski pregled je« nadomesti z 
besedilom »Fitosanitarni pregled je pregled listin, pregled 
'stovetnosti in zdravstveni«. 

^ 25. točki se besede »pravna ali fizična oseba, ki izvaja javna 
P°oblastila po tem zakonu« nadomestijo z besedilom »druga 
Uradna oseba po tem zakonu«. 

Dodajo nove 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33. točka, ki se 
glasijo: 

»26.Tretje države so države, ki niso države članice Evropske 
Unije. 

27. Vstopno mesto je mesto, kjer so rastline, rastlinski proizvodi 
in drugi nadzorovani predmeti prvič vneseni na carinsko območje 
Skupnosti: 

letališče v primeru zračnega prevoza, 
pristanišče v primeru pomorskega ali rečnega prevoza, 
postaja v primeru železniškega prevoza ter 
mesto carinskega urada, odgovornega za območje, kjer se 
prečka meja Skupnosti, v primeru kateregakoli drugega 
prevoza. 

28. Uradni organ vstopnega mesta je odgovorni uradni organ v 
državi članici, pristojen za fitosanitarne preglede na vstopnem 
mestu. 

29. Uradni organ namembnega območja je odgovorni uradni or- 
gan v državi članici, pristojen fitosanitarne preglede na vstopnem 
mestu, kjer je carinski urad namembnega območja. 

30. Carinski urad vstopnega mesta je urad vstopnega mesta iz 
27. točke tega člena. 

31. Carinski urad namembnega območja je urad namembnega 
območja iz tretje točke 340.b člena Uredbe Komisije št. 2454/93/ 
EGS (UL L št. 253 z dne 11.10.1993). 

32. Carinsko odobrena raba ali uporaba je carinsko odobrena 
raba ali uporaba iz 15. točke 4. člena Uredbe Sveta št. 2913/92/ 
EGS (UL L št. 302 z dne 19.10.1992) o uvedbi carinskega zakonika 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik Skupnosti). 

33. Seznami škodljivih organizmov ter seznami rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, so seznami iz prilog 
Direktive Sveta št. 2000/29/ES (UL L št. 169 z dne 10.07.2000) s 
spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva), in sicer: 

seznam I.A je seznam iz priloge I, del A; 
seznam I.B je seznam iz priloge I, del B; 

- seznam II.A je seznam iz priloge II, del A; 
seznam II.B je seznam iz priloge II, del B; 
seznam III.A je seznam iz priloge III, del A; 
seznam III.B je seznam iz priloge III, del B: 
seznam IV.A je seznam iz priloge IV, del A; 
seznam IV.B je seznam iz priloge IV, del B; 
seznam V.A je seznam iz priloge V, del A; 
seznam V.B je seznam iz priloge V, del B: 
s seznam VI je seznam iz priloge VI.«. 

4. člen 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

»3.a člen 
(uradna izjava ali ukrep) 

Izjava ali ukrep se šteje, da je uraden, če ga dajo ali sprejmejo: 
uradne državne organizacije za varstvo rastlin tretje države 
ali v njihovem imenu drugi javni uslužbenci, ki so strokovno 
usposobljeni in pooblaščeni, za dajanje izjav ali odrejanje 
ukrepov v zvezi z izdajo fitosanitarnih spričeval in fitosanitarnih 
spričeval za ponovni izvoz ali njihove elektronske inačice, 
javni uslužbenci, ki so zaposleni v enem od odgovornih 
uradnih organov države članice, in drugi izvajalci javnih 
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pooblastil, če nimajo osebnih koristi od rezultatov ukrepov, ki 
jih sprejmejo, in če so za to usposobljeni, v vseh drugih 
primerih. 

Republika Slovenija zagotavlja usposabljanje javnih uslužbencev 
oziroma izvajalcev javnih pooblastil iz druge alinee prejšnjega 
odstavka za pravilno uporabo predpisov, ki urejajo zdravstveno 
varstvo rastlin. 

Osrednji pristojni organ iz 4.a člena tega zakona v skladu s 
programom in smernicami, sprejetimi po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, sprejme program usposabljanja oseb 
iz tega člena.«. 

5. člen 

V prvem odstavku 4. člena se za besedo »organov« črta vejica in 
doda besedilo »ter izvajalcev javnih pooblastil,«. 

Drugi odstavek se črta. 

6. člen 

Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi: 

»4.a člen 
(osrednji pristojni organ) 

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin ter izvajanje 
upravnih, strokovnih in razvojnih nalog ter ukrepov in nalog 
nadzora ter izpolnjevanja mednarodnih obveznosti se z uredbo 
ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva (v nadaljnjem 
besedilu: Uprava).«. 

7. člen 

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ukrepe za preprečevanje vnosa, širjenja ter za zatiranje škodljivih 
organizmov iz tega člena predpiše minister, pristojen za 
zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: minister) v 
skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 
18. člena direktive.«. 

8. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»8. člen 
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, s katerimi 
se lahko prenašajo škodljivi organizmi iz drugega odstavka 
prejšnjega člena in ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo 
rastlin, so razvrščeni v naslednje sezname: 

seznam III.A, ki se nanaša na prepoved vnosa; 
seznam III.B, ki se nanaša na prepoved vnosa v določena 
varovana območja; 
seznam IV.A, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve, 
ki morajo biti izpolnjene za vnos in premeščanje; 

seznam IV.B, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve, 
ki morajo biti izpolnjene za vnos na določena varovana 
območja in premeščanje po njih; 
seznam V.A, ki se nanaša na obvezen uradni zdravstveni 
pregled, vsebuje: 
a) seznam V.A, oddelek I, ki določa namestitev rastlinskega 

potnega lista, 
b) seznam V.A, oddelek II, ki določa namestitev rastlinskega 

potnega lista za določena varovana območja; 
seznam V.B, ki se nanaša na obvezen uradni zdravstveni 
pregled preden je dovoljen vstop v Skupnost, vsebuje: 
a) seznam V.B, oddelek I, ki se nanaša na prenos škodljivih 

organizmov, pomembnih za vso Skupnost, 
b) seznam V.B, oddelek II, ki se nanaša na prenos škodljivih 

organizmov, pomembnih za določena varovana območja: 
seznam VI, ki se nanaša na rastline in rastlinske proizvode, 
za katere se lahko uporabijo posebni ukrepi. 

Ukrepe za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete 
s seznamov iz prejšnjega odstavka predpiše minister, v skladu s 
predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena 
direktive.«. 

9. člen 

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi škodljiv organizem 
s seznamov I.A in II.A, oziroma s seznamov I.B ali II.B, za katerega 
je Evropska Komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) priznala 
Republiki Sloveniji status varovanega območja, ali se pojavijo 
simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali nadzorovanih 
predmetih, na podlagi katerih se sumi na okužbo s škodljivim 
organizmom s seznamov I.A, II.A, I.B ali II.B, moraio izvajalci 
zdravstvenega varstva rastlin o tem takoj na predpisan način 
obvestiti Upravo.«. 

V drugem odstavku se za besedo »inšpektor« doda besedilo »ali 
uradna oseba, ki je izvajalec javnega pooblastila po tem zakonu« 

10. člen 

V tretjem odstavku 10. člena se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: »Nadaljnje ukrepe za obvladovanje žarišča okužbe lahko 
pristojni inšpektor odredi na podlagi vizualnih znamenj brez 
odvzema vzorcev.«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Uprava določi obseg žarišča okužbe. O pojavu in nevarnosti 
škodljivega organizma ter o obsegu obvesti organizacije, službe 
in imetnike rastlin ter jih seznani z najpomembnejšimi ukrepi. s 

katerimi lahko preprečujejo okužbo s škodljivimi organizmi « 

11. člen 

Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše varovana območja, 
podrobnejše pogoje za izvajanje sistematičnih raziskav in seznam 
varovanih območij.«. 
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12. člen 

V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »Skupnosti ali na 
varovano območje« nadomesti z besedilom »Republike Slovenije 
iz tretje države ali iz druge države članice«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

" Vnos in širjenje drugih vrst škodljivih organizmov se lahko 
Prepove ali omeji, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo 
rastlin na ozemlju Skupnosti, in sicer za: 

organizme, za katere se utemeljeno sumi, da so škodljivi za 
rastline ali rastlinske proizvode, pa niso navedeni v seznamih 
I in II: 
organizme navedene v seznamu II, ki se pojavljajo na drugih 
rastlinah ali rastlinskih proizvodih, kot so navedeni v seznamu 
II, in za katere se utemeljeno sumi, da so škodljivi za rastline 
ali rastlinske proizvode; 
organizme, ki so navedeni v seznamih I in II, ki so v izoliranem 
stanju in za katere se šteje, da so škodljivi v tem stanju za 
rastline ali rastlinske proizvode.«. 

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

"V skladu s 75. členom tega zakona predstojnik uprave z odločbo 
določi nujne ukrepe za preprečevanje ali omejitev vnosa in širjenja 
drugih vrst škodljivih organizmov iz prejšnjega odstavka. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše ukrepe za preprečevanje 
s'i omejitev vnosa in širjenja drugih vrst škodljivih organizmov iz 
četrtega odstavka tega člena.". 

13. člen 

V naslovu 15. člena se beseda »uvoza« nadomesti z besedo 
"vnosa«. 

V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda »uvoz« 
nadomesti z besedo »vnos«. 

Peti odstavek se črta. 

14. člen 

^ Petem odstavku 16. člena se za besedo »minister« doda vejica 
ln besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz 
drugega odstavka 18. člena direktive,«. 

15. člen 
17- člen se spremeni tako, da se glasi: 

»17. člen 

glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava v 
skladu s predpisanimi pogoji in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih 
Or9anizmov, v posameznih primerih dovoli izjemen vnos rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se gojijo ali 
uporabljajo v neposredni bližini državne meje, če so namenjeni 
uPorabi v Republiki Sloveniji v neposredni bližini te državne meje. 

Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava, 
v skladu z odločitvijo, sprejeto po postopku iz drugega odstavka 
18. člena direktive, v posameznih primerih dovoli: 

vnos rastlin v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, 
razen rastlin za saditev; 
vnos rastlin za saditev, v primeru določenih toleranc za 
škodljive organizme iz oddelka II seznama 11. A, ki velja le za 
rastline, ki so bile predhodno izbrane v dogovoru s pristojnim 
organom za zdravstveno varstvo rastlin države članice in na 
podlagi ustrezne analize nevarnosti škodljivih organizmov. 

Uprava vodi evidenco o izjemnih vnosih iz tega člena. 

Podrobnejše pogoje za izjemen vnos rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive.«. 

16. člen 

Napovedni stavek in prva alinea 18. člena se spremenita tako, da 
se glasita: 

»Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov v Skupnosti 
se določbe 14. in 15. člena tega zakona ne uporabljajo: 

- za pošiljke, ki so v tranzitu, in sicer preko ozemlja tretje države 
ali med dvema tretjima državama preko ozemlja Skupnosti, ne da 
bi se spremenil njihov carinski status;«. 

17. člen 

V prvi alinei tretjega odstavka 20. člena se besedilo" firmo oziroma 
ime in priimek ter sedež oziroma naslov" nadomesti z besedilom 
"osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali 
firmo in sedež". 

V drugi alinei tretjega odstavka se besedilo" ime in priimek, davčna 
številka; oziroma firmo ter sedež firme oziroma naslov s hišno 
številko" nadomesti z besedilom "osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča ter davčno številko in enotno matično 
številko občana; firmo in sedež ter davčno številko.". 

V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: 
»Pritožba zoper odločbo o izbrisu iz registra ne zadrži njene 
izvršitve.«. 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: »Zavezanec se lahko 
ponovno vpiše v register, če izpolnjuje predpisane pogoje in 
obveznosti iz prejšnjega odstavka, vendar ne prej kot v 3 mesecih 
po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra.«. 

18. člen 

V drugi alinei prvega odstavka 21. člena se besedilo "firmo oziroma 
ime in priimek ter sedež oziroma naslov" nadomesti z besedilom 
"osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali 
firmo in sedež". 
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19. člen 

V drugem odstavku 23. člena se za besedo »minister« doda 
vejica in besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive,«. 

20. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»24. člen 
(vstopno mesto) 

Pošiljke, za katere je obvezen fitosanitarni pregled, se lahko 
uvažajo le čez določena vstopna mesta, kjer sta carinski urad in 
fitosanitarna inšpekcija. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pošiljke lesenega 
pakirnega materiala lahko uvažajo tudi čez vstopna mesta, kjer 
je samo carinski urad. 

Vstopna mesta za izvajanje fitosanitarnega pregleda po tem 
zakonu iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati 
predpisane pogoje. 

Za izpolnjevanje predpisanih pogojev za vstopna mesta iz 
prejšnjega odstavka Republika Slovenija zagotavlja finančna 
sredstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. 

Vlada, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše minimalne pogoje iz tretjega 
odstavka tega člena in določi vstopna mesta.«. 

21. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»25. člen 
(uvoz) 

Za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 
predmetov s seznama V.B, ki se vnašajo iz tretje države na 
carinsko območje Skupnosti, velja od trenutka njihovega vstopa 
carinski nadzor v skladu s carinskim zakonikom Skupnosti in 
tudi nadzor odgovornih organov iz druge, tretje in četrte alinee 
2.b člena tega zakona. 

Za pošiljke iz prejšnjega odstavka je obvezen fitosanitarni pregled, 
ki ga na vstopnem mestu opravi fitosanitarni inšpektor, razen 
pregleda lesenega pakirnega materiala, ki ga lahko opravi pristojni 
carinski organ. 

S fitosanitarnim pregledom pošiljke se ugotavlja zlasti, če: 
pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo ali 
fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz ali drug alternativni 
dokument oziroma žig; 
je pošiljka istovetna z navedbami v dokumentih iz prejšnje 
alinee; 
pošiljka ni okužena s škodljivimi organizmi s seznama I.A in 
seznama II.A; 
pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov s seznama 111. A; 
pošiljka izpolnjuje posebne fitosanitarne zahteve s seznama 
IV.A in, kjer je potrebno, če je izpolnjena dopolnilna izjava o 
izpolnjevanju teh zahtev. 

Fitosanitarni pregled se lahko opravi tudi pri pošiljkah, ki niso na 
seznamu V.B, če fitosanitarni inšpektor ali pristojni carinski organ 
sumi, da obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin ali 
dvom o istovetnosti pošiljke. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše podrobnejšo vsebino 
fitosanitarnega pregleda iz tega člena, preverjanje dokumentov 
in istovetnosti ter postopke za opravljanje zdravstvenih 
pregledov.«. 

22. člen 

Za 25. členom se dodata nova 25.a in 25.b člen, ki se glasita: 

»25.a člen 
(fitosanitarno spričevalo) 

Pošiljke iz prvega odstavka prejšnjega člena mora spremljati 
izvirno fitosanitarno spričevalo ali izjemoma njegova uradno 
overjena kopija oziroma elektronska inačica fitosanitarnega 
spričevala. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se izjemoma lahko 
dovoli, da pošiljko spremlja izvirni alternativni dokument ali žig 

Fitosanitarno spričevalo izda odgovorni uradni organ države 
porekla. Kadar so posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A 
oziroma IV.B izpolnjene za posamezne vrste pošiljk v državi 
pošiljateljici, ki ni država porekla, lahko ta izda fitosanitarno 
spričevalo. 

Za pošiljke iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki so bile po 
izdaji izvirnega fitosanitarnega spričevala v državi porekla 
odposlane, skladiščene, ponovno pakirane ali razdeljene v drugi 
državi, ki ni država porekla, je potrebno, da izvirno fitosanitarno 
spričevalo ali njegovo overjeno kopijo spremlja fitosanitarno 
spričevalo za ponovni izvoz, izdano v tej drugi državi. Če pa s o 
bile te pošiljke predhodno zaporedoma uvožene v več različnih 
držav in je bilo izdano več kot eno fitosanitarno spričevalo za 
ponovni izvoz, jih morajo poleg izvirnega fitosanitarnega spričevala 
ali njegove overjene kopije spremljati tudi vsa fitosanitarna 
spričevala za ponovni izvoz ali njihove overjene kopije. 

Fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno spričevalo za ponovni 
izvoz se izda v najmanj enem uradnem jeziku Skupnosti in 
skladno z mednarodno konvencijo, ki ureja varstvo rastlin, ne 
glede na to ali je tretja država izvoza ali ponovnega izvoza njena 
podpisnica. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše izjeme iz prvega in drugega 
odstavka tega člena in posamezne vrste pošiljk iz tretjega 
odstavka tega člena. 

25.b člen 
(zmanjšana pogostnost pregledov) 

Pogostnost fitosanitarnih pregledov določenih pošiljk iz prvega 
odstavka 25. člena tega zakona se lahko zmanjša, razen pregleda 
listin. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše pošiljke in pogostnost 
preverjanja istovetnosti in zdravstvenih pregledov teh pošiljk"- 
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23. člen 

^ 27. členu se beseda »inšpekcijsko« nadomesti z besedo 
"fitosanitarno«. 

24. člen 

^ 28. členu se beseda »inšpekcijskega« nadomesti z besedo 
"fitosanitarnega«. 

25. člen 

^ 29. členu se beseda »inšpekcijskega« nadomesti z besedo 
"fitosanitarnega«, za besedo »pregleda« pa se doda vejica in 
besedilo »razen tistih, ki so na seznamu III.A ali III.B«. 

26. člen 

^ drugem odstavku 30. člena se beseda »inšpekcijskega« 
nadomesti z besedo »fitosanitarnega«', beseda »uvoz« pa z 
besedo »«vnos«. 

27. člen 
31- člen se spremeni tako, da se glasi: 

"31. člen 
(postopek ob uvozu) 

Fitosanitarni pregled pošiljk iz prvega odstavka 25. člena tega 
*akona se opravi na prvem vstopnem mestu v Skupnosti, kjer se 
°pravljajo druge uvozne administrativne formalnosti, vključno s 
Carinskimi. 

Voznik mora vložiti prijavo za uvedbo fitosanitarnega in 
Carinskega postopka iz prejšnjega odstavka. 

ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se pregled 
lst°vetnosti in zdravstveni pregled pošiljke lahko opravi tudi na 
^r3dno določenih mestih v notranjosti države ali v drugi državi 

lanici, pod carinskim nadzorom. 

^adni organ vstopnega mesta lahko po dogovoru z uradnim 
Or9anom namembnega območja odloči, da se preverjanje 
^'ovetnosti ali zdravstvene preglede pošiljk iz prvega odstavka 

5- člena tega zakona delno ali v celoti opravi na mestu, ki ni 
^'opno mesto. V tem primeru mora pošiljko spremljati dokument, 

Potrjuje, da se med prevozom do mesta, ki ni vstopno mesto, 
nrani istovetnost in zdravstveno stanje rastlin vse do zaključka 

Carinskega postopka. 
r\ e dogovora iz prejšnjega odstavka ni, se ta pregled opravi na 

'opnem mestu ali drugem odobrenem mestu države članice, v a,eri je to vstopno mesto. 

^®sta za fitosanitarne preglede v Republiki Sloveniji, ki niso 
°Pna mesta, s skupno odločbo določita Uprava in pristojni 

rir|ski organ na zahtevo uvoznika. 

Komisija lahko kadarkoli vpogleda v sezam mest iz prejšnjega 
odstavka, ki ga vodi Uprava. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše: 

minimalne pogoje za opravljanje pregledov istovetnosti in 
zdravstvenih pregledov pošiljk na mestu, ki ni vstopno mesto 
ter mesta, ki niso vstopna mesta iz tretjega odstavka tega 
člena; 

- obrazec prijave in dokument, ki spremlja pošiljko iz drugega 
oziroma četrtega odstavka tega člena; 
način sodelovanja med uradnim organom vstopnega mesta, 
uradnim organom namembnega območja, carinskim uradom 
vstopnega mesta in carinskim uradom namembnega 
območja; 
ukrepe za ohranjanje istovetnosti partij in pošiljk in za varstvo 
pred širjenjem škodljivih organizmov do zaključka carinskih 
postopkov.«. 

28. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»32. člen 
(potrditev ali zavrnitev vnosa) 

Če so izpolnjeni pogoji iz 25. oziroma 26. člena tega zakona, 
fitosanitarni inšpektor po opravljenem pregledu z odločbo dovoli 
vnos pošiljke in označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno 
spričevalo za ponovni izvoz z vstopnim datumom in žigom 
fitosanitarne inšpekcije. 

Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 25. oziroma 26. člena tega 
zakona niso izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko in 
odredi enega od naslednjih ukrepov: 

uvedbo karantene do rezultatov uradnih ali diagnostičnih 
preiskav iz 10. člena tega zakona, 
odstranitev okuženega dela pošiljke, 
zavrnitev vnosa celotne ali dela pošiljke v Skupnost, 
premestitev v namembni kraj izven Skupnosti pod uradnim 
nadzorom skladno z ustreznim carinskim postopkom med 
njihovim premeščanjem po Skupnosti, 
ustrezno tretiranje, ali 
uničenje. 

V primeru ukrepov iz tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega 
odstavka fitosanitarni inšpektor označi fitosanitarno spričevalo 
ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz z rdečim trikotnim 
žigom, s čimer spričevali postaneta neveljavni. 

Če se s fitosanitarnim pregledom ugotovi, da je del pošiljke okužen 
s škodljivimi organizmi s seznamov I.A, I.B, II.A ali II.B, se lahko 
dovoli uvoz preostalega dela pošiljke, če ni suma na okužbo tega 
dela pošiljke in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

Minister predpiše velikost žiga iz tretjega odstavka tega člena in 
podatke v njem ter v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive, način obveščanja o 
zadržanih pošiljkah.«. 
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29. člen 

V prvem odstavku 33. člena se beseda »inšpekcijski« nadomesti 
z besedo »fitosanitarni«. 

V drugem odstavku se beseda »inšpekcijskem« nadomesti z 
besedo »fitosanitarnem«. 

30. člen 

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi: 

»33.a člen 
(carinski organi) 

Če pristojni carinski organ pri opravljanju rednega nadzora najde 
pošiljko iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, ki ni prijavljena, 
ali pošiljko iz četrtega odstavka 25. člena tega zakona, ali če 
pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete s seznama III.A, zadrži pošiljko in o tem obvesti 
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, ki opravi fitosanitarni 
pregled in odredi ukrepe. 

Pristojni carinski organ, ki opravlja preglede iz drugega odstavka 
25. člena tega zakona, za pošiljke, ki izpolnjujejo pogoje iz prve 
oziroma druge alinee tretjega odstavka 25. člena tega zakona, po 
opravljenem pregledu dovoli vnos pošiljke in označi uvozni 
dokument z vstopnim datumom in žigom. Če pogoji niso izpolnjeni 
ali obstaja sum o izpolnjevanju pogojev tretje, četrte ali pete alinee 
tretjega odstavka 25. člena tega zakona, zadrži pošiljko in obvesti 
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, ki opravi fitosanitarni 
pregled in odredi ukrepe.«. 

31. člen 

V prvem in drugem odstavku 35. člena se beseda »inšpekcijski« 
nadomesti z besedo »fitosanitarni«. 

V četrtem odstavku za besedo »predpiše« doda vejica in besedilo 
»v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 
18. člena direktive, način izdaje,«. 

32. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 36. člena se besedilo "firmo oziroma 
ime in priimek ter sedež oziroma naslov" nadomesti z besedilom 
"osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali 
firmo in sedež". 

V četrtem odstavku se beseda »inšpekcijskim« nadomesti z 
besedo »fitosanitarnim«. 

33. člen 

V prvem, tretjem in četrtem odstavku 37. člena se beseda 
»inšpekcijski« nadomesti z besedo »fitosanitarni«. 

34. člen 

V prvem odstavku 38. člena se besedilo »s seznama V.A I« 
nadomesti z besedilom »s seznama V.A, oddelek I in semena s 
seznama IV.A«. 

V drugem odstavku se beseda »inšpekcijsko« nadomesti z 
besedo »fitosanitamo«. 

35. člen 

V prvem odstavku 39. člena se besedilo »s seznama V.A II" 
nadomesti z besedilom »s seznama V.A, oddelek II in semena s 
seznama IV.A«. 

36. člen 

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»40. člen 
(izjeme) 

Pri semenu s seznama IV.A se za rastlinske potne liste štejejo 
dokumenti, izdani v skladu s predpisi, ki urejajo trženje uradno 
potrjenega semenskega materiala kmetijskih rastlin, če dokazujejo 
izpolnjevanje zahtev s seznama IV.A in če je tako določeno v 
skladu s predpisom ali aktom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive. 

Ne glede na prvi odstavek 38. člena tega zakona se, če ni 
nevarnosti širjenja škodljivih organizmov, brez rastlinskega 
potnega lista lahko premešča majhna količina rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.A in seme s 
seznama IV.A, če je namenjena porabi med prevozom, 
samooskrbi oziroma končni prodaji fizičnim osebam, ki niso tržni 
pridelovalci, na lokalnem trgu oziroma če jo premeščajo pridelovalci 
oziroma predelovalci, kateri so lahko izvzeti iz vpisa v register v 
skladu s 23. členom tega zakona.«. 

37. člen 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»41. člen 
(pridelava, predelava, uporaba) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
V.A, oddelek I, kijih pridelujejo, predelujejo ali uporabljajo zavezanci 
za vpis v register in so namenjeni premeščanju, morajo biti 
fitosanitamo pregledani, da se ugotovi zlasti, da: 

niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A'; 
izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A. 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz seznama 
V.A, oddelek II, ki so namenjeni premeščanju v varovano območje, 
morajo biti fitosanitamo pregledani za namene iz prejšnjega 
odstavka in da se ugotovi: 

da niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov I.B in 
II.B; 
da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.B- 

Fitosanitarni pregledi iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
se opravljajo redno, najmanj v predpisanih časovnih obdobjih 
oziroma najmanj enkrat letno in vsaj vizualno. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zagotavljanje 
zdravstvenega varstva rastlin lahko izvajajo: 

naključni fitosanitarni pregledi ne glede na poreklo rastlin. 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov kadarkoli 
in povsod tam, kjer se premeščajo, pridelujejo, predelujejo, 
skladiščijo, prodajajo ali drugače uporabljajo, kot tudi v 
prostorih kupcev, 
uradna vzorčenja in testiranja vzorcev, da se ugotovi, ali 
rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti izpolnjuje 
predpisane zahteve iz tega zakona. 
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Kadar pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista niso izpolnjeni, 
Pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe v skladu s tretjim 
odstavkom 10. člena tega zakona: 
- ustrezno tretiranje, ki mu sledi izdaja rastlinskega potnega 

lista, če se šteje, da so pogoji izpolnjeni zaradi tretiranja, 
dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom v območja, 
kjer ne predstavljajo dodatne nevarnosti, 
dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom na mesta 
za industrijsko predelavo, 

■ uničenje. 

Ce se med fitosanitarnimi pregledi ugotovi škodljivi organizem s 
seznama I.A, oddelek I ali seznama II.A, oddelek I, pristojni 
inšpektor prepove premeščanje zadevnih rastlin, rastlinskih 
Proizvodov in nadzorovanih predmetov ter odredi ukrepe iz 
Prejšnjega odstavka. 

Ce se med fitosanitarnimi pregledi ugotovi škodljivi organizem s 
seznama l.A, oddelek II ali seznama II.A, oddelek II oziroma da 
niso izpolnjene posebne zahteve s seznama IV.A, oddelek II, 
Pristojni inšpektor za okuženi del rastlin, rastlinskih proizvodov 
ali nadzorovanih predmetov odredi ukrepe iz petega odstavka 
tega člena. 

Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše podrobnejši način 
fitosanitarnega pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena ter ukrepe iz tega člena.«. 

38. člen 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»42. člen 
(rastlinski potni listi) 

Rastlinski potni list pripravi odgovorni uradni organ v državi članici 
'n je lahko standardiziran na ravni Skupnosti za različne vrste 
fastlin ali rastlinskih proizvodov. 

Rastlinske potne liste se izdaja za rastline, rastlinske proizvode 
ln nadzorovane predmete s seznama V.A. 

Rastlinske potne liste izdajajo za pridelane ali predelane rastline, 
rastlinske proizvode in nadzorovane predmete: 

zavezanci za vpis v register iz prve in druge alinee drugega 
odstavka 19. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenci), če imajo za to dovoljenje Uprave in če so bile 
rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti s 
seznama V.A fitosanitarno pregledani v skladu s prejšnjim 
členom, ali 
izvajalci javnih pooblastil iz 68. člena tega zakona, ali 
Uprava, v primeru, da zavezanci iz 19. člena tega zakona ne 
izdajajo rastlinskih potnih listov, če so bile rastline, rastlinski 
proizvodi in drugi nadzorovani predmeti s seznama V.A 
fitosanitarno pregledani v skladu s prejšnjim členom. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše stopnjo standardizacije 
rastlinskega potnega lista in druge vrste uradnih oznak za 
Posebne vrste proizvodov iz prvega odstavka tega člena ter 
'dajanje rastlinskih potnih listov iz drugega odstavka tega člena.«. 

39. člen 

Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi: 

»43.a člen 
(dovoljenje za izdajo drugih uradnih oznak) 

Uprava izda upravičencem dovoljenje za izdajo posebnih uradnih 
oznak, če izpolnjujejo pogoje iz prve in druge alinee prvega 
odstavka prejšnjega člena in imajo zapisnik pooblaščene uradne 
osebe o izpolnjevanju obveznosti iz prve, četrte, pete in šeste 
alinee 22. člena tega zakona. 

Za izdajo dovoljenj za druge uradne oznake se smiselno uporablja 
drugi, tretji, četrti, peti, sedmi in osmi odstavek prejšnjega člena. 

Minister predpiše obrazec in podrobnejšo vsebino vloge za izdajo 
dovoljenj drugih uradnih oznak, pogoje glede strokovne 
usposobljenosti in v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive, vrste rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov za posebno označevanje, 
tehnične zahteve za obrate in namestitev oznak.«. 

40. člen 

Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V evidenci se na enoten način vodijo zlasti osebno ime in naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež odgovorne 
osebe za zdravstveno varstvo rastlin ter osebno ime in naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča upravičenca, ki je zagotovil 
to odgovorno osebo." 

41. člen 

V drugem odstavku 45. člena se za besedo »minister« doda 
vejica in besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive,«. 

42. člen 

V 46. členu se beseda »inšpekcijskim« nadomesti z besedo 
»fitosanitarnim«. 

43. člen 

V drugem odstavku 47. člena se beseda »inšpekcijskem« 
nadomesti z besedo »fitosanitamem«. 

44. člen 

V prvem in tretjem odstavku 48. člena se beseda »inšpekcijskem« 
nadomesti z besedo »fitosanitamem«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Če se pošiljka s seznama V.A, ki jo spremlja fitosanitarno 
spričevalo, premešča v druge države članice, se mora za pošiljko 
izdati rastlinski potni list.«. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

1?-junij 2004 31 poročevalec, št. 80 



45. člen 

V drugem odstavku 49. člena se za besedo »minister« doda 
vejica in besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive«. 

46. člen 

V drugem odstavku 50. člena se za besedo »minister« doda 
vejica in besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku 
iz drugega odstavka 18. člena direktive«. 

V tretjem odstavku se beseda »inšpekcijski« nadomesti z besedo 
»fitosanitarni«. 

47. člen 

Prva alinea šestega odstavka 53. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali 
firmo in sedež". 

48. člen 

V šesti alinei prvega odstavka 54. člena se besedilo v oklepaju 
"ime in priimek, enotna matična številka občana, prebivališče" 
nadomesti z besedilom "osebno ime, enotna matična številka 
občana in naslov stalnega ali začasnega prebivališča". 

49. člen 

Naslov VI. Poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»VI. STROŠKI IN PRISTOJBINE«. 
50. člen 

V prvem odstavku 58. člena se za besedo »inšpektorja« doda 
besedilo »ali uradnega odgovornega organa«. 

Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo. 

51. člen 

Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se glasita: 

»58. a člen 
(pristojbine) 

Za izdajo predpisanega spričevala in potrdila o zdravstveni 
ustreznosti ter fitosanitarne preglede se plača pristojbina. 

Pristojbina iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna Republike 
Slovenije in se vplačuje na poseben vplačilni račun, določen v 
skladu s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in razporejanja 
javnofinančnih prihodkov. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše višino pristojbine, vrsto in 
količino rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 
in način plačila. 

58.b člen 
(programi zdravstvenega varstva rastlin) 

Sofinanciranje programov zdravstvenega varstva rastlin, ki jih 
odobri Komisija se izvaja v skladu z direktivo in Uredbama Komisije 
1040/2002/ES (UL L, št. 157 z dne 15. 6. 2002), s spremembami 
in 998/2002/ES (UL L, št. 152 z dne 12. 6. 2002) s spremembami.- 

52. člen 

Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi: 

■»Imetnik, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima pravico 
do odškodnine, če: 

takoj, ko ugotovi ali sumi o pojavu škodljivega organizma s 
seznamov I.A in II.A ali v primeru varovanega območja s 
seznamov I.B in II.B, ali organizmov, ki niso navedeni na teh 
seznamih, pa predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo 
rastlin na ozemlju Republike Slovenije, glede katerih določa 
ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja predstojnik 
Uprave na podlagi izdelane ocene nevarnosti škodljivega 
organizma, obvesti pristojnega inšpektorja ali Upravo, 
je izvršil vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno 
varstvo rastlin.«. 

53. člen 

V četrtem odstavku 60. člena se črta četrta alinea. 

Dosedanje peta, šesta in sedma alinea postanejo četrta, peta in 
šesta alinea. 

54. člen 

V drugem odstavku 65. člena se črtata besedi »ali fizičnim«. 

55. člen 

Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Uprava dodeli javno pooblastilo pravnim osebam javnega in 
zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne, 
prostorske in tehnične usposobljenosti za naloge iz drugega 
odstavka 9. člena, iz tretjega odstavka 42. člena, iz 65. člena in iz 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 19., 21. in 23. točke 76. člena tega 
zakona ter 1., 3., 4., 6. in 9. točke 76.a člena tega zakona.«. 

56. člen 

V poglavju XII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV se naslov 
2. podpoglavja »2. Uprava Republike Slovenije, pristojna za 
varstvo rastlin in semenarstvo« spremeni tako, da se glasi: 

»Uprava«. 

57. člen 

V tretjem odstavku 74. člena se za besedo »ministrstvo« črta 
vejica in besedilo »pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«. 
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58. člen 

75. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»75. člen 
(ukrepi predstojnika Uprave) 

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih organizmov in 
njihovega zatiranja lahko, če obstaja nevarnost za zdravstveno 
varstvo rastlin, predstojnik Uprave z odločbo: 

določi meje posebno nadzorovanega območja oziroma 
omeji ali prepove premeščanje posameznih vrst rastlin na 
ozemlju Republike Slovenije oziroma 
omeji ali prepove vnos v Republiko Slovenijo ali tranzit 
posameznih vrst rastlin čez ozemlje Republike Slovenije 
oziroma 
določi nujne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja 
škodljivih organizmov iz četrtega odstavka 14. člena tega 
zakona oziroma 
določi nujne ukrepe za preprečevanje vnosa rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki niso zajeti v 
seznamih iz prvega, drugega in tretjega odstavka 15. člena 
tega zakona. 

Predstojnik Uprave izda odločbo iz prejšnjega odstavka v skladu 
s predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje vnosa v Skupnost 
'n širjenja organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske 
Proizvode, v Skupnosti in o tem obvesti Komisijo. 

Odločba iz prejšnjega odstavka se razveljavi z novo odločbo, če 
Komisija ne odobri ukrepov iz prejšnjega odstavka. 

Odločba iz drugega odstavka tega člena velja do uveljavitve 
Podpisa iz tretjega odstavka 12. člena oziroma četrtega odstavka 
14- člena tega zakona, če Komisija odobri ukrepe iz drugega 
odstavka tega člena.«. 

59. člen 

Y 76. členu se za 22. točko dodajo nove 23., 24., 25. in 26. točka, 
ki se glasijo: 
"23. izdajanje rastlinskih potnih listov; 
24. opravljanje titosanitarnih pregledov; 
25. zagotavljanje sistema izdaje titosanitarnih spričeval; 
26. izdajanje navodil za izvrševanje nalog iz 2.a člena tega zakona 
2a odgovorne uradne organe iz drugega odstavka 2.b člena tega 
zakona;«. 

Dosedanja 23. točka postane 27. točka. 

60. člen 

76. členom se dodata nova 76.a in 76.b člen, ki se glasita: 

»76.a člen 
(pooblastila za fitosanitarni pregled) 

P°oblastila za opravljanje fitosanitarnega pregleda po tem zakonu 
'n predpisih izdanih na njegovi podlagi so: 

dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 
Predmetov kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ti premeščajo, 
Pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo ali drugače 
uPorabljajo; 

' dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 
Predmetov v prostorih kupcev in pri uvozu, izvozu ter tranzitu; 

3. pregledovanje listin pravnih in fizičnih oseb v zvezi z 
zdravstvenim varstvom rastlin; 

4. jemanje vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
predmetov brez nadomestila njihove vrednosti zaradi 
opravljanja laboratorijskih analiz; 

5. preverjanje, če so pridelovalci, predelovalci, uvozniki in 
distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov 
vpisani v register; 

6. preverjanje, če so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskih potnih 
listov; 

7. izdajanje rastlinskih potnih listov v primeru iz tretje alinee 
tretjega odstavka 42. člena tega zakona in drugega odstavka 
48. člena tega zakona; 

8. preverjanje izpolnjevanje dolžnosti zavezancev iz registra v 
skladu s tem zakonom; 

9. izdajanje fitosanitarna spričevala za izvoz in fitosanitarna 
spričevala za ponovni izvoz; 

10. vpogled v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 
nadzora; 

11. odrejanje in nadziranje izvajanja ukrepov po tem zakonu; 
12. izvaijanje drugih nalog povezanih z zdravstvenim varstvom 

rastlin. 

Uradna oseba, ki izvaja javna pooblastila za opravljanje 
fitosanitarnega pregleda, mora imeti službeno izkaznico oziroma 
značko, s katero se izkazuje pri opravljanju tega pregleda. 

Minister predpiše obliko in vsebino službene izkaznice in značke 
iz prejšnjega odstavka. 

76.b člen 
(fitosanitarni ukrepi) 

Uradna oseba mora o ugotovitvah fitosanitarnega pregleda iz 
prejšnjega člena, ki zahtevajo ukrepanje, obvestiti pristojnega 
fitosanitarnega inšpektorja, ki odredi ukrepe iz 1., 2., 3., 4. 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 14., 15., 16. in 18. točke 80. čiena tega zakona. 

Uradna oseba lahko Upravi predlaga izbris iz registra oziroma 
razveljavitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov, če po 
opravljenem fitosanitarnem pregledu ugotovi, da zavezanec iz 
registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti.«. 

61. člen 

V 79. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi: 

»11. opravlja fitosanitarni pregled in odreja fitosanitarne ukrepe;«. 

62. člen 

V 80. členu se v 6. točki beseda »inšpekcijski« nadomesti z besedo 
»fitosanitarni«. 

17. točka se spremeni tako, da se glasi: 

»17. izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških oziroma 
prijavi kaznivo dejanje;«. 

63. člen 

V prvem odstavku 82. člena se za besedo »izkaznico« dodata 
besedi »oziroma značko«. 

V drugem odstavku se za besedo »izkaznice« dodata besedi 
»oziroma značke«. 

7 7- junij 2004 33 poročevalec, št. 80 



64. člen 

Za 82. členom se doda novo Xll.a poglavje in novi 82.a, 82.b in 
82.c členi, ki se glasijo: 

»Xli.a SODELOVANJE S PRISTOJNIMI ORGANI 
SKUPNOSTI 

82.a člen 
(izvedenci Komisije) 

Odgovorni uradni organi iz 2.b člena tega zakona morajo 
zagotoviti sodelovanje z izvedenci Komisije pri izvajanju pregledov 
in drugih aktivnostih na ozemlju Republike Slovenije ter prostorske 
in tehnične pogoje za delo v skladu s predpisi, ki urejajo 
zdravstveno varstvo rastlin. 

Oseba, pri kateri bo Komisija opravila pregled in druge aktivnosti 
iz prejšnjega odstavka, mora Komisiji kadarkoli zagotoviti zlasti 
dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 
predmetov ter pregled listin v zvezi z zdravstvenim varstvom 
rastlin. 

Minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega 
odstavka 18. člena direktive, predpiše način sodelovanja in 
zagotavljanja prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje 
pregledov in drugih aktivnostih iz prvega odstavka tega člena. 

82. b člen 
(obveščanje) 

Uprava pisno obvešča Komisijo oziroma druge države članice 
zlasti o: 

osrednjem odgovornem organu in drugih uradnih odgovornih 
organih, z vsemi spremembami; 
seznamu vstopnih mest, z vsemi spremembami; 
ugotovitvi navzočnosti škodljivih organizmov, v zvezi s katerimi 
je bilo Republiki Sloveniji priznano varovano območje in o 
rezultatih sistematičnih raziskav v tem varovanem območju; 
ugotovitvah in ukrepih v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi 
in drugimi nadzorovanimi predmeti, ki izvirajo iz druge države 
članice in pri katerih je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da 
predstavljajo nevarnost za širjenje škodljivih organizmov; 
zadržanju rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov iz tretjih držav, ki niso izpolnjevale zahtev glede 
zdravja rastlin ter o vzrokih zadržanja ne glede na ukrepe, ki 
so se ali se bodo izvedli; 
navzočnosti škodljivih organizmov iz 7. člena tega zakona na 
ozemlju Republike Slovenije, katerih navzočnost prej ni bila 
znana ter o sprejetih ukrepih; 
sumu ali ugotovitvi pojava škodljivih organizmov, ki niso 
navedeni v 7. členu tega zakona na svojem ozemlju, katerih 
navzočnost prej ni bila znana ter o sprejetih ukrepih; 
ukrepih v zvezi s pošiljkami rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov iz tretjih držav, če se ugotovi 
navzočnost škodljivih organizmov iz 7. člena tega zakona; 
dodatnih začasnih ukrepih, če je to potrebno za preprečevanje 
vnosa in širjena škodljivih organizmov iz 7. člena tega zakona 
na svojem ozemlju. 

82. c člen 
(sodelovanje) 

Uradni odgovorni organi iz tega zakona sodelujejo z drugimi 
državami članicami in Komisijo v okviru Stalnega odbora za 
zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljenega s Sklepom Sveta št. 

76/894/EGS o ustanovitvi Stalnega odbora za zdravstveno 
varstvo rastlin (UL L, št. 340 z dne 9. 12. 1976) in drugimi organi 
Skupnosti.«. 

65. člen 

83. člen se spremeni tako, da se glasi: • 

»Z globo od 200.000 do 8,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuie 
pravna oseba: 
1. če ne ravna v skladu z drugim odstavkom 5. člena ali s prvim, 

drugim oziroma četrtim odstavkom 6. člena, 
2. če ne zavaruje in prepreči stika z drugimi rastlinami, 

rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti (drugi 
odstavek 9. člena), 

3. če daje in objavlja podatke v nasprotju z določbami tretjega 
odstavka 11. člena, 

4. če daje in objavlja podatke o pojavu na novo odkritega 
škodljivega organizma v Republiki Sloveniji brez odobritve 
Uprave (četrti odstavek 11. člena), 

5. če vnaša in širi škodljive organizme v nasprotju s 14. členom, 
6. če vnaša in premešča rastline, rastlinske proizvode in 

nadzorovane predmete v nasprotju s 15. členom, 
7. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena, 
8. če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 19. člena, 
9. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena, 
10. če ne uvaža pošiljk rastlin čez določena vstopna mesta (prvi 

odstavek 24. člena), 
11. če uvaža pošiljke s seznama V.B., ki niso fitosanitarno 

pregledane (drugi odstavek 25. člena), 
12. če uvaža pošiljke s seznama V.B. brez fitosanitarnega 

spričevala (prvi ali četrti odstavek 25.a člena), 
13. če o prispetju pošiljk rastlin ne obvesti fitosanitarnega 

inšpektorja (prvi odstavek 30. člena), 
14. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji 

odstavek 30. člena, četrti odstavek 36. člena), 
15. če ravna v nasprotju s 37. členom, 
16. če premešča rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 

predmete v nasprotju z 38. členom ali prvim odstavkom 39- 
člena, 

17. če ne zagotovi fitosanitarnega pregleda, rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov (prvi in drugi odstavek 
41. člena), 

18. če izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja Uprave (2- 
alinea tretjega odstavka 42. člena), 

19. če izda rastlinski potni list v nasprotju s 46. členom, 
20. če ravna v nasprotju s 47. členom, 
21. če ravna v nasprotju s 48. členom, 
22. če ravna v nasprotju s 49. členom, 
23. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 50. člena. 
24. če vnaša, goji ali uporablja domorodne vrste organizmov v 

nasprotju z drugim odstavkom 52. člena, 
25. če uvaža ali uporablja tujerodne organizme v nasprotju z 

drugim, tretjim in četrtim odstavkom 53. člena, 
26. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 55. člena, 
27. če kot izvajalec zdravstvenega varstva rastlin ne vodi in 

sproti dopolnjuje predpisanih evidenc, registrov in baz 
podatkov v skladu s prvim odstavkom 56. člena. 

28. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz prvega 
odstavka 62. čletta, 

29. če kot izvajalec javne službe ne uporablja finančnih sredstev 
v skladu z drugim odstavkom 63. člena, 

30. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 92. člena. 

Z globo od 100.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek iz 

prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik- 
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2 globo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

2 globo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«. 

66. člen 

84. člen se črta. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

67. člen 
Predpisi na podlagi tega zakona se izdajo najpozneje v šestih 
Mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

68. člen 

Mesta za uradne preglede v Republiki Sloveniji, ki niso vstopna 
^esta, ki jih je pristojni carinski organ do uveljavitve tega zakona 

že odobril po carinskih predpisih, Uprava z določbo, ki jo izda po 
uradni dolžnosti, odobri kot mesta za fitosanitarne preglede po 
tem zakonu. 

69. člen 

Določba 17. točke 80. člena zakona se uporablja od začetka 
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 

Globe, določene v 83. členu zakona, se do začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni v višini s tem zakonom predpisanih 
glob. 

Določbe tretjega odstavka 83. člena tega zakona, ki urejajo globe 
za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 

70. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K 1- členu 

Veljavni ZZVR-1 že prenaša v slovenski pravni red temeljne 
direktive EU. ki urejajo področje zdravstvenega varstva rastlin, 
zlasH direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih 
Prepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske 
pr°izvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti ter 
'zvedbene direktive Komisije. Ker je Republika Slovenija s 

°godbo o pristopu k Evropski uniji prevzela vse pravice in 
°bveznosti, ki veljajo za države članice, bo pravni red na področju 
zdravstvenega varstva rastlin s predlogom sprememb prenesen 
" 'ovajanje. Evropski svet je na področju zdravstvenega varstva 
rastlin sprejel direktivo 2002/89/ES, ki spreminja postopke 
"°sanitarnega nadzora na nivoju Skupnosti, in sicer zaradi 

Usklajevanja carinskih in fitosanitarnih postopkov s Carinskim 
*akonikom Skupnosti, ki ga s spremembami ZZVR-1 prav tako 
Ponašamo v izvajanje. 

* 2. členu 

Ugotavljanje in izvajanje zdravstvenega varstva rastlin so 
stanovtjene državne organizacije za varstvo rastlin, ki so 

J9anizirane v skladu z določili Direktive 2000/29 in mednarodne 
°nvencije za varstvo rastlin, ki jo je ratificirala tudi Slovenija 

v 
radni list RS, št. 84/00, v nadaljevanju: konvencija IPPC). Po 0ru organizacij v državah članicah EU je ne glede na način 
9aniziranosti vsem skupna enotna struktura glede hierarhije 

o^ja m odgovornosti kot tudi samostojnosti in neodvisnosti 

orf v S^ac,u 2 direktivo 2000/29/ES določil kot osrednji Qovorni organ Upravo RS za varstvo rastlin in semenarstvo, 

sedaj Fitosanitarno upravo RS ter posamezne naloge in 
pristojnosti za področje zdravstvenega varstva rastlin, ki jih 
opravljajo: a) Fitosanitarna uprava RS, fitosanitarna inšpekcija v 
IRSKGH, pooblaščene inštitucije in laboratoriji na področju 
karantenskih (EU seznami) in gospodarsko škodljivih organizmov 
v kmetijstvu in v mednarodni trgovini (uvoz, izvoz, tranzit) s 
semenskim in sadilnim materialom gozdnih rastlin, lesom in lubjem: 
b) izvajalci varstva gozdov (javna gozdarska služba) na področju 
zagotavljanja izvajanja ukrepov za preprečitev in zatiranje 
rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk v gozdovih. 

Spremembe zakona dodatno določajo temeljne naloge za 
uresničevanje predpisanih namenov zdravstvenega varstva 
rastlin, ki so skladne z mednarodnimi standardi za fitosanitarne 
ukrepe, izdanimi v okviru konvencije IPPC ter natančneje določajo 
odgovorne uradne organe, ki te naloge opravljajo. Pristojnost s 
tega področja se s tem širi na carinsko službo. 

K 3. členu 

Z Direktivo Sveta 2002/89/ES so bile spremenjene in dopolnjene 
definicije iz 2. člena Direktive Sveta 2000/29/ES. Spremenili sta 
se definiciji za rastline in škodljive organizme. Dodale so se 
definicije vstopnega mesta, uradnega organa vstopnega mesta, 
uradnega organa namembnega območja, carinskega urada 
vstopnega mesta, carinskega urada namembnega območja, 
pošiljke, partije, carinsko odobrene obdelave ali uporabe in tranzita. 
Za potrebe tega zakona so se dodale še definicije tretjih držav ter 
seznamov škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov, ki se uporabljajo preko celotnega 
besedila zakona. 
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K 4. členu 

Z Direktivo Sveta 2002/89/ES je bila dopolnjena tudi definicija za 
uradno izjavo ali ukrep iz 2. člena Direktive Sveta 2000/29/ES, 
predvsem glede tega, kdaj se ju šteje za uradnega. Definicija je v 
direktivi zelo obširna, zato je njena vsebina povzeta z novim 
členom. Direktiva v isti točki narekuje državam članicam, da 
zagotovijo za svoje javne uslužbence redna strokovna 
izobraževanja s področja rastlinskih škodljivih organizmov na 
nivoju EU. Evropska komisija pripravi programe izobraževanja in 
sofinancira tovrstna usposabljanja iz proračuna Skupnosti. Vsaka 
država članica je v državni organizaciji za varstvo rastlin zavezana 
k imenovanju nacionalnega koordinatorja usposabljanja (t.i. Taiex 
liasion officer). 

K 5. členu 

ZZVR-1 je določil Upravo RS za varstvo rastlin, zdaj Fitosanitarna 
uprava RS, kot osrednji odgovorni organ za zdravstveno varstvo 
rastlin v Republiki Sloveniji, ki opravlja upravne naloge in z njimi 
povezane strokovne naloge, koordinacijo ostalih pristojnih organov 
in skrbi za izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih 
služb ter za mednarodno poročanje in poročanje Evropski komisiji. 
Določene strokovne naloge lahko uprava zaradi racionalizacije 
in boljše izvedbe z javnim pooblastilom da v izvajanje 
specializiranim laboratorijem ali certifikacijskim organom. Ti se 
štejejo med pomembne izvajalce zdravstvenega varstva rastlin 
v Republiki Sloveniji, zato jih sprememba tega člena uvršča 
mednje, saj iz pooblastil izhajajo tudi obveznosti. 

Zaradi večje fleksibilnosti organizacije državne uprave se 
poimenovanje organa v sestavi ne opredeli v zakonu, zato se 
drugi odstavek črta. 

K 6. členu 

Zaradi večje fleksibilnosti organizacije državne uprave z namenom 
povečane učinkovitosti in racionalizacije se poimenovanje organa 
v sestavi v zakonu opredeli opisno, natančno poimenovanje pa 
določi Vlada z uredbo. 

K 7. členu 

Splošne ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa in širjenja 
škodljivih ter zatiranje škodljivih organizmov za celo Skupnost 
sprejme Evropski svet (2000/29/ES), vse podrobnejše ukrepe 
za določene organizme, rastlin in rastlinsko blago pa sprejema 
Evropska komisija, ki deluje v okviru Stalnega odbora za 
zdravstveno varstvo rastlin. Tako Svet sprejema vse nadaljnje 
spremembe besedila členov direktive 2000/29/EC, Komisija pa 
spremembe prilog direktive 2000/29/ES in s tem vseh ukrepov. 
Določbe direktiv in odločb Komisije pa nato v nacionalnem predpisu 
predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je 
pristojen za zdravstveno varstvo rastlin. Kadar se direktiva 2000/ 
29/ES in sprememba zakona ZZVR-1 sklicujeta na postopek iz 
drugega odstavka 18. člena direktive, je mišljen postopek 
komitologije. 

K 8. členu 

Zakon določa vrsto in vsebino seznamov rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov glede na območje 
Skupnosti ali varovano območje Skupnosti, ki so določeni z 
direktivo 2000/29/ES. Seznami organizmov se delijo na tiste, ki jih 

v Evropski skupnosti še niso odkrili (I.A1 in II.A1) in tiste, ki so v 
Omejenem obsegu navzoči, a so pod uradnim nadzorom (I.A2 in 
II.A2). Z Direktivo Sveta 2000/29/ES so določeni naslednji seznami 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za 
katere veljajo naslednji predpisani ukrepi: 

seznam III.A, katerih vnos je prepovedan, če izvirajo iz 
določenih držav, navedenih v tem seznamu; 
seznam III.B, katerih vnos v določena varovana območja je 
prepovedan; 
seznam IV.A, katerih vnos in premeščanje je prepovedano, 
če niso izpolnjene posebne zahteve, navedene v tem 
seznamu; 
seznam IV.B, katerih vnos in premeščanje v določena 
varovana območja je prepovedano, če niso izpolnjene 
posebne zahteve, navedene v tem seznamu; 
seznam V.A.I, za katere je obvezen uradni pregled na mestu 
pridelave pred premeščanjem, če izvirajo v Skupnosti in 
katere mora spremljati rastlinski potni list; 
seznam V.A.II, za katere je obvezen uradni pregled na mestu 
pridelave pred premeščanjem v določeno varovano območje, 
če izvirajo v Skupnosti in katere mora spremljati rastlinski 
potni list, veljaven za določeno varovano območje; 
seznam V.B.I, za katere je obvezen uradni pregled na 
vstopnem mestu v Skupnost, če izvirajo iz tretjih držav in 
katere mora spremljati fitosanitarno spričevalo ali drug 
predpisan ekvivalenten dokument ali žig; 
seznama V.B.II, za katere je obvezen uradni pregled na 
vstopnem mestu v Skupnost, če so namenjene v določeno 
varovano območje in če izvirajo iz tretjih držav, in katere 
mora spremljati fitosanitarno spričevalo ali drug predpisan 
ekvivalenten dokument ali žig. 
seznam VI, za katere je možna uporaba posebnih ukrepov 
proti škodljivim organizmom, ki praviloma napadajo 
skladiščene rastline in rastlinske proizvode. 

Sezname iz direktive 2000/29ES, je Republika Slovenija dolžna 
sprejeti dobesedno, brez prirejanja. Ker se spreminjajo tudi večkrat 
letno je njihovo stalno objavljanje v nacionalnem predpisu 
neracionalno, saj bodo v slovenščini objavljeni v uradnem listu 
EU, zato se sprememba zakona sklicuje neposredno na priloge 
EU direktive. 

K 9. členu 

Če obstoji sum, da se je na ozemlju Slovenije pojavil karantenski 
škodljivi organizem s seznamov I.A in II.A oziroma se na 
določenem varovanem območju pojavi škodljivi organizem s 
seznamov I.B ali II.B oziroma se pojavijo simptomi, na podlagi 
katerih se sumi na okužbo z njim, morajo izvajalci zdravstvenega 
varstva rastlin o tem takoj obvestiti Fitosanitarno upravo, osebo 
z javnim pooblastilom ali pristojnega inšpektorja, ki obvesti Upravo 
Sum na pojav je potrjen, če se odvzame uradni vzorec, ki se 
pošlje v pooblaščen laboratorij, ki opravlja diagnostične preiskave 
Posamezen škodljivi organizem s seznamov I.B in I I.B ie 

relevanten izključno le za tista varovana območja, ki so v ten 
seznamih navedena pri posameznem škodljivem organizmu. ir 

katerim je bil ta status priznan po posebnem postopku s stran1 

Evropske komisije. Republika Slovenija ne more več sama 
razglasiti neokuženega območja kot varovanega območja, lahko 
pa tak status uveljavlja preko Stalnega odbora za zdravstveno 
varstvo rastlin pri Komisiji. 

V skladu z novima 2.a in 2.b členoma opravljajo naloge 
zdravstvenega varstva rastlin tudi izvajalci javnih pooblastil v 

okviru državne organizacije za varstvo rastlin, zato je bilo potrebno 
le-te dodati kot pristojne osebe za določanje potrebnih ukrepov v 
primeru pojava škodljivega organizma. 
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K 10. členu K 14. členu 

Spremembe člena so potrebne za primere, ko pride do izbruha 
določenega škodljivega organizma. V takem primeru se na podlagi 
diagnostičnih preiskav določi žarišče okužbe in okrog njega 
območje, ki velja za okuženo. Zaradi tega so pri nadaljnjih najdbah 
v tem območju vizualna znamenja dovolj zanesljiv dokaz za 
odrejanje ukrepov, vsakokratna številna testiranja pa bi zaradi 
čakanja na analizne izvide onemogočala takojšnje ukrepanje za 
Preprečevanje širjenja škodljivega organizma, predstavljala pa bi 
tudi nepotreben strošek, ki ni zanemarljiv. 

f 11. členu 

Direktive Sveta 2001/32/ES (spremenjena z 2002/29/ES, 2003/ 
21/ES in 2003/46/ES), 92/70/EES, 93/51/EES, 2004/32 in 2000/ 
29/ES se nanašajo na postopke za priznavanje varovanih območij, 
izvajanje sistematičnih raziskav v njih ter sezname varovanih 
območij. Določbe direktiv, ki jih v nacionalnem predpisu predpiše 
minister, so sprejete po postopku komitologije iz obrazložitve k 
členu 6. 

K 12. členu 

Aktivnosti pri sistematičnem izkoreninjanju škodljivih organizmov, 
ki jih določa zakon, bi imele samo omejen učinek, zato zakon 
hkrati določa tudi varnostne ukrepe proti njihovemu vnosu. Iz 
tega razloga je pomembna razvrstitev najbolj nevarnih škodljivih 
organizmov na karantenske sezname, na podlagi katerih je 
Prepovedan vnos le-teh v državo iz tretjih držav ali iz druge 
države članice, oziroma je prepovedan njihov vnos, če so na 
določeni vrsti rastlin. Zakon določa vrsto seznamov glede na 
območje, kamor se rastline oziroma rastlinski proizvodi vnašajo, 
vsebina seznamov pa je določena z direktivo 2000/29/ES. 
Seznami organizmov se delijo na tiste, ki jih v Evropski skupnosti 
se niso odkrili (I.A1 in II.A1) in tiste ki so v omejenem obsegu 
navzoči, a so pod uradnim nadzorom (I.A2 in II.A2). Ob utmeljenem 
sumu se na podlagi ocene nevarnosti lahko omeji tudi vnos drugih 
organizmov, ki še niso uvrščeni na sezname. 

Republika Slovenija ne more več sama predpisovati karantenskih 
seznamov, lahko pa tak status uveljavlja preko Stalnega odbora 
Za zdravstveno varstvo rastlin pri Komisiji. Določbe direktive 2000/ 
29/ES in direktiv ter odločb Komisije, ki določajo ukrepe za 
karantenske organizme in jih v nacionalnem predpisu predpiše 
minister, so sprejete po postopku komitologije iz obrazložitve k 
členu 6. 

* 

K 13. členu 

Direktiva prepoveduje vnos določenih rastlin in rastlinskih 
Proizvodov iz določenih držav, kjer so splošno razširjeni škodljivi 
organizmi, ki lahko okužijo te vrste rastlin, pregled zdravstvenega 
stanja pošiljk ob uvozu pa ne zagotavlja popolnoma, da se škodljivi 
0rganizmi ne bi vnesli v državo. Za rastline na seznamih so 
določene minimalne prepovedi, posebne zahteve ali posebni 
Pregledi zdravstvenega stanja rastlin v državi porekla, kjer te 
rastline pridelujejo. Za rastlinsko blago, določeno na seznamih 

in V.B je obvezen pregled zdravstvenega stanja ob vnosu ali 
^ed pridelavo, zanj pa se pred tržnejem izda uradni dokument 
Irastur,^, potni list oziroma fitosanitarno spričevalo), ki potrjuje, 
a je blago pregledano in ustreza predpisanim zahtevam in ne širi 

škodljivih organizmov. 

Določbe direktive 2000/29/ES in odločb Komisije, ki jih v 
nacionalnem predpisu predpiše minister, so sprejete po postopku 
komitologije iz obrazložitve k členu 6. 

K 15. členu 

Manj stroge zahteve za obvezen fitosanitarni pregled in 
fitosanitarno spričevalo ob vnosu iz tretjih držav se uprabljajo za 
dvolastnike v bližini zunanje meje Skupnosti (v primeru Slovenije 
na meji s Hrvaško), če je ugotovljena le blaga okužba plodov, 
rezanega cvetja ali drugega blaga, razen sadik in semenskega 
materiala. Določbe direktiv in odločb Komisije, kijih v nacionalnem 
predpisu predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije 
iz obrazložitve k členu 6. 

K 16. členu 

V drugem odstavku 13.b člena Direktive Sveta 2000/29/ES, 
spremenjene z Direktivo Sveta 2002/8929/ES, je določeno, da se 
določbe direktive, ki se nanašajo na fitosanitarni in carinski nadzor 
pošiljk rastlin ne uporabljajo v primeru premeščanja med dvema 
državama članicama preko ozemlja tretje države ali med dvema 
tretjima državama preko ozemlja Skupnosti, če se pri tem ne 
spreminja njihov carinski status in če ni nevarnosti za širjenje 
škodljivih organizmov po Skupnosti. Direktiva na novo opredeli 
tranzit kot premik blaga pod carinskim nadzorom, z ene točke na 
drugo v carinskem območju Skupnosti. Za tako blago, ki mora biti 
ustrezno pakirano in plombirano, ni potreben fitosanitarni pregled 
ob vnosu iz tretjih držav. Prav tako ni potreben fitosanitarni pregled 
in fitosanitarno spričevalo za osebni vnos majhnih količin iz tretjih 
držav. . 

K 17. členu 

Zaradi jasnejšega izpolnjevanja zahtev varstva osebnih podatkov 
pri vodenju registrov in evidenc ter vidika veljavnega pravnega 
izrazoslovja se dosedanja izraza »ime in priimek« nadomestita z 
izrazom »osebno ime« kot določa Zakon o osebnem imenu ter 
dopolnijo zahteve po naslovu, ki je lahko stalno ali začasno 
prebivališče. 

Sprememba člena je potrebna tudi zaradi številnih grobih kršitev 
izpolnjevanja predpisanih obveznosti s strani že registriranih 
imetnikov v preteklih dveh letih. Posledice kršitev so bile izdane 
odločbe o izbrisu iz registra do ponovnega izpolnjevanja 
predpisanih obveznosti, vendar so se zaradi pritožb na izdane 
odločbe postopki izbrisa do pravnomočnosti odločb vlekli več 
mesecev, v tem času pa so imetniki nemoteno opravljali svoje 
dejavnosti, za katere so se bili dolžni registrirati in v skladu z 
registracijo opravljati predpisane obveznosti, pri tem pa so 
nastajale nove kršitve glede teh. Kršitve določb zakona 
predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin ne le v 
državi, ampak v Skupnosti. Zato je potrebno, da pritožba na izdano 
odločbo o izbrisu iz registra ne zadrži njene izvršitve in da se 
kršitelja takoj po izdani odločbi tudi dejansko izbriše iz registra za 
določen čas najmanj treh mesecev od pravnomočnosti odločbe, 
ki je potreben za izvedbo ugotovitvenega postopka s strani 
pristojnega inšpektorja, ki zapisniško ugotovi dejansko stanje 
glede predpisanih pogojev in obveznosti za ponoven vpis. 
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K 18. členu 

Zaradi jasnejšega izpolnjevanja zahtev varstva osebnih podatkov 
pri vodenju registrov in evidenc ter vidika veljavnega pravnega 
izrazoslovja se dosedanja izraza »ime in priimek« nadomestita z 
izrazom »osebno ime« kot določa Zakon o osebnem imenu ter 
dopolnijo zahteve po naslovu, ki je lahko stalno ali začasno 
prebivališče. 

K 19. členu 

Določbe direktive 2000/29/ES glede izjem za vpis v register za 
majhne pridelovalce na lokalnem trgu, ki jih v nacionalnem predpisu 
predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije iz 
obrazložitve k členu 6. 

K 20. členu 

V skladu z mednarodnim standardom za titosanitarne ukrepe 
ISPM-15, ki določa posebno obdelavo in označevanje lesenega 
pakirnega materiala, ki se uporablja v mednarodnem prometu, je 
Evropska Komisija pripravila osnutek direktive, ki določa 
izpolnjevanje zahtev v skladu s standardom, med drugim tudi 
njihovo preverjanje na vstopnih mestih. Ker bo direktiva kmalu 
stopila v veljavo in ker se leseni pakirni material uporablja tudi pri 
pošiljkah, ki ne vsebujejo rastlin in rastlinskih proizvodov, je njihovo 
preverjanje potrebno zagotoviti s strani carine na tistih vstopnih 
mestih, kjer ni titosanitarne inšpekcije. 

Direktiva Sveta 2000/29/ES v petem odstavku 13. c člena določa 
zagotavljanje finančnih sredstev s strani držav članic in Skupnosti 
za krepitev inšpekcijske infrastrukture na vstopnih mestih, pri 
čemer Skupnost prispeva do 50%. 

Določbe direktiv 2000/29/ES in 98/22/ES o minimalnih pogojih za 
opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti in sicer 
tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo 
iz tretjih držav, ki jih v nacionalnem predpisu predpiše Vlada, so 
sprejete po postopku komitologije iz obrazložitve k členu 6. 

K 21. členu 

Na seznamu V.B so pošiljke rastlin za saditev ali njihov delov, 
rastlinskih proizvodov kot so zrnje, plodovi, les ali nadzorovanih 
predmetov kot je zemlja ali rastni substrat. Ko prispejo na prvo 
vstopno mesto Skupnosti, jih je potrebno prijaviti pristojnemu 
carinskemu organu in fitosanitarnemu inšpektorju. Ob opravita 
pregled dokumentacije, fitosanitarni inšpektor pa še pregled 
istovetnosti deklariranega blaga in zdravstveni pregled. Za 
tehnično in drugo blago, ki bo pakirano v leseno embalažo, bo 
skladno z direktivo, ki bo sprejeta do 1. marca 2005, ravno tako 
obvezen vsaj pregled listin. Glede na določbe direktive o zmanjšani 
pogostnosti pregledov na meji, se bo celoten pregled lesene 
embalaže opravil le za določen delež pošiljk, večina pa bo uvožena 
le na podlagi pregleda dokumentacije, kar bo opravil carinski 
organ. 

Določbe direktive 2000/29/ES in novih predvidenih direktiv 
Komisije, ki jih v nacionalnem predpisu predpiše minister, so 
sprejete po postopku komitologije iz obrazložitve k členu 6. 

K 22. členu 

Obliko, vsebino in način izdaje fitosanitarnega spričevala ali 
fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz predpisuje že 
mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), ki jo je podpisalo 

preko 100 držav sveta. Spričevalo izda fitosanitarna služba države 
izvoznice tako, da potrdi izpolnjevanje predpisov države uvoznice 
glede pridelave in škodljivih organizmov. Direktiva 2000/29/ES 
formalno prevzema obliko in vsebino ter podrobneje določa način 
izdaje fitosanitarnega spričevala ali fitosanitarnega spričevala za 
ponovni izvoz oziroma njune elektronske ustreznice. Določbe 
direktive, ki jih v nacionalnem predpisu predpiše minister, so 
sprejete po postopku komitologije iz obrazložitve k členu 6. 

K 23., 24., 25. in 26. členu 

Ker gre za pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost škodljivih 
organizmov, je to po definiciji fitosanitarni pregled (kot uradni 
strokovni pregled), ki obsega pregled listin, pregled istovetnosti 
in zdravstveni pregled. Pri inšpekcijskem pregledu po tem zakonu 
gre za pregled oziroma nadzorstvo potencialnih kršiteljev 
fitosanitarnih predpisov na podlagi suma, prijave ali lastne pobude 
inšpektorja. 

K 27. členu 

V Skupnosti se pripravlja direktiva Komisije o pregledih istovetnosti 
in zdravstvenega stanja pošiljke, ki se uvaža, v notranjosti kot 
izvedbeni predpis na podlagi člena 13c.2 glavne direktive 2000/ 
29. Pravilo direktive 2000/29/EC je, da se na mejnem vstopnem 
mestu opravi fitosanitarni pregled in sicer pred zaključenim 
carinskim postopkom. Vsako odstopanje od tega je zgolj izjema, 
ko uradni organ države članice lahko pooblasti organ 
namembnega mesta za opravljanje pregleda zdravstvenega 
stanja in istovetnosti pošiljke. 

Mesto pregleda v notranjnosti mora biti naprej odobreno (ne ob 
samem uvozu, amak z drugim, ločenim postopkom odobritve). 
Premeščanje se začne na zahtevo oziroma prijavo uvoznika. 
Predvidena je tudi elektronska različica prijave, ki jo bo izpolnil 
uvoznik ali špediter. Namembno mesto se mora odločiti, če ima 
ustrezno mesto za pregled in sprejeti pošiljko. Pošiljko do 
namembnega mesta spremlja fitosanitarni dokument za 
premeščanje (kar ni enako kot rastlinski potni list), za pošiljko se 
po opravljenem zdravstvenem pregledu in carinski sprostitvi mora 
izdati rastlinski potni list, če je blago na V.A seznamu. Ves čas 
premeščanja je pošiljka pod carinskim nadzorom, zato je ključno, 
da fitosanitarni inšpektor spremlja pošiljke preko carinskega 
informacijskega sistema. 

Za tako premeščanje pošiljk v notranjost mora biti sklenjen 
sporazum. Tega lahko dosežeta za premeščanja znotraj ene 
države dve enoti organa, pristojnega za preglede, ko ni mogoče 
zagotoviti na prehodu zadovoljivega pregleda, medtem ko je med 
državami potrebno doseči sporazum preko osrednjega 
odgovornega organa, saj seznam „vstopnih" mest v notranjosti v 
drugih državah ne obstaja. Preko osrednjega organa je potrebno 
dogovarjati tudi stalna odstopanja za določene vrste blaga aH 
določene posebnosti. Republika Slovenija ima podoben postopek 
premestitve pošiljke v notranjost že utečen, vendar bo za 
implementacijo nove direktive potrebno določiti jasno teritorialno 
organiziranost titosanitarne inšpekcije in carinske službe 
Prilagoditi bo potrebno predvsem organiziranost titosanitarne 
službe, saj je carinska služba teritorialno že razdeljena v izpostave- 

Carina ima prav tako že odobrena skladišča za preglede " 
notranjosti, ki bi jih morali pregledati še z vidika primernosti 
opravljanja fitosanitarnih pregledov (izpolnjevati morajo minimalne 
zahteve 98/22/EC). Določbe direktiv Komisije, ki bo v nacionalnem 
predpisu predpisal minister, ko bodo sprejete po postopku 
komitologije iz obrazložitve k členu 6. 
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K 28. členu 

Zakon spreminja zlasti prejšnje določbe ukrepov ob 
neizpolnjevanju pogojev za vnos pošiljk. Kadar pogoji niso 
izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko in odredi uvedbo 
karantene, odstranitev okuženega dela pošiljke, zavrnitev vnosa 
°elotne ali dela pošiljke, premestitev v namembni kraj izven 
Skupnosti pod uradnim nadzorom skladno z ustreznim carinskim 
Postopkom, ustrezno tretiranje ali uničenje. O odrejenih ukrepih 
ie država članica dolžna obvestiti državo pošiljateljico in 
Komisijo.Določbe direktive 94/3/ES o postopku obveščanja o 
zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja 
neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav v nacionalnem 
Predpisu predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije 
'z obrazložitve k členu 6. 

K 29. členu 

Ker gre za pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
Predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost škodljivih 
Organizmov, je to po definiciji fitosanitarni pregled. 

K 30. členu 

V skladu z obrazložitvijo k 18. členu carinski organi opravljajo 
Preverjanje pošiljk, ki vsebujejo leseni pakirni material, na vstopnih 
mestih, kjer ni fitosanitarne inšpekcije. V primeru, da te pošiljke ne 
'zpolnjujejo predpisanih pogojev, je potrebno zagotoviti zadržanje 
Pošiljke, dokler ni opravljen fitosanitarni pregled in odrejeni 
Potrebni ukrepi s strani fitosanitarne inšpekcije. Direktiva Sveta 
2000/29/ES v prvem odstavku 13. b člena določa, da odgovorni 
uradni organi države članice zagotovijo pregled tudi takih pošiljk 
1z tretjih držav, ki niso deklarirane da vsebujejo rastline, ža katere 
Se zahteva fitosanitarni pregled, ali katerih vnos v Skupnost je 
Prepovedan, ali drugih pošiljk, ki lahko predstavljajo nevarnost za 
zdravstveno varstvo rastlin, ali v primeru dvoma v istovetnost 
Pošiljke. 

K 31., 32. in 33. členu 

Ker gre za pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
Predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost škodljivih 
0rganizmov, je to po definiciji fitosanitarni pregled. 

Za obrazložitev sprememb drugega odstavka 32. člena velja 
°brazložitev k 18. členu. 

*34. in 35. členu 

^ Direktivi Sveta 2000/29/ES je v četrtem odstavku 6. člena 
oločeno, da mora biti seme, navedeno v Prilogi IV, del A, ki se 

vnaša v drugo državo članico, uradno pregledano, da se zagotovi, 
'zpolnjevanje posebnih zahtev, navedenih v tistem delu priloge, 
dajanje rastlinskih potnih listov, kot dokumentov, s katerimi se 

'izpolnjevanje zahtev potrjuje, pa za to seme ni bilo določeno. Z 
'rektivo Sveta 2002/89/ES je bil dopolnjen 10. člen Direktive 
veta 2000/29/ES, ki se nanaša na izdajanje rastlinskih potnih 
stov in sicer je z dopolnitvijo določeno, da je poleg rastlin s 
eznama V. A potrebno izdajati rastlinske potne liste tudi za seme 

s seznama I V. A. 

* 36. členu 

^ direktivo Sveta 2002/89/ES je bil dopolnjen prvi odstavek 10. 
s eria Direktive Sveta 2000/29/ES z določbo, da se pri semenu s 
eznama IV.A se za rastlinske potne liste štejejo dokumenti, izdani 

skladno s predpisi, ki urejajo trženje uradno potrjenega 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, če dokazujejo 
izpolnjevanje zahtev s seznama IV.A in če je tako določeno s 
postopkom iz drugega odstavka 18. člena direktive. 

Besedilo drugega odstavka je preoblikovano tako, da je bolj 
razumljivo in nedvoumno. 

K izjemam glede izdajanja rastlinskih potnih listov je dodano seme 
s seznama IV.A, ki je bilo z dopolnitvijo 38. in 39. člena tega 
zakona dodano k seznamu rastlin, za katere se običajno izdajajo 
rastlinski potni listi (glej obrazložitev k 32. in 33. členu). 

Direktiva Sveta 2000/29/ES v drugem odstavku 10. člena določa 
izjeme od izdajanja rastlinskih potnih listov pod pogojem, da ni 
nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

K 37. členu 

Direktiva Sveta 2000/29/ES določa izvajanje uradnih pregledov 
za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin. Če se tekom teh 
pregledov pojavi sum na okužbo s škodljivim organizmom, je 
potrebno izvesti uradna vzorčenja in testiranja vzorcev, da se 
ugotovi, ali rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti 
izpolnjuje predpisane zahteve. 

Tretji odstavek 11. člena Direktive Sveta 2000/29/ES določa 
uporabo enega izmed fitosanitarnih ukrepov, ki so na voljo v 
primeru neizpolnjevanja pogojev za izdajo rastlinskega potnega 
lista. Izbira ukrepa in odločitev o tem, ali se nanaša na celotno 
količino rastlin ali le na njen del, je odvisna od vrste ugotovljenega 
organizma oziroma je strožja pri pojavu škodljivega organizma s 
seznama I.A.I. 

Določbe direktive 92/105/EGS, ki določajo zahteve za fitosanitarni 
pregled pred izdajo rastlinskih potnih listov in jih v nacionalnem 
predpisu predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije 
iz obrazložitve k členu 6. 

K 38. členu 

Definicija rastlinskega potnega lista je opredeljena v (f) točki 2. 
člena Direktive Sveta 2000/29/ES, ki določa, da rastlinski potni 
list pomeni uradno etiketo ali oznako, ki dokazuje, da so izpolnjene 
določbe direktive o standardih za zdravstveno varstvo rastlin ter 
posebne zahteve in ki je standardizirana na ravni Skupnosti za 
različne vrste rastlin ali rastlinskih proizvodov in jo pripravi 
odgovorni uradni organ v državi članici ter je izdana skladno s 
pravili za izvajanje, ki urejajo podrobnosti postopka za izdajo 
rastlinskih potnih listov. Nadalje določa, da se standardizacija 
ugotovi skladno s postopkom, predpisanem v direktivi 92/105/ 
EGS. Za uporabo enotne uradne oznake za leseno embalažo 
direktiva Komisije še ni sprejeta, določa pa jo že za vse podpisnice 
konvencije IPPC standard ISPM 15. 

Odgovorni uradni organi v Republiki Sloveniji za zdravstveno 
varstvo rastlin so določeni v 2. b členu tega zakona. Z izdajo 
rastlinskega potnega lista se potrdi, da rastline ali rastlinski 
proizvodi ne vsebujejo karantenskih škodljivih organizmov in da 
je bil pred tem opravljen vsaj en fitosanitarni pregled. Fitosanitarna 
uprava RS z javnim pooblastilom prenese pristojnost izdaje 
rastlinskih potnih listov organom za potrjevanje semenskega 
materiala. Za standardni semenski material, kjer vsaj en pregled 
opravi fitosanitarni inšpektor, Fitosanitarna uprava RS dovoli 
registriranemu imetniku tega materiala, da izdaja rastlinske potne 
liste. Kadar imetnik sam ni usposobljen za to, rastlinski potni list 
izda Fitosanitarna uprava po opravljenem pregledu. 
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Določbe direktive 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju 
stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo 
za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih 
predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov 
za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih 
postopkov za njihovo zamenjavo, ki jih v nacionalnem predpisu 
predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije iz 
obrazložitve k členu 6. 

K 39. členu 

V definiciji rastlinskega potnega lista v (t) točki 2. člena Direktive 
Sveta 2000/29/ES je med drugim določeno, da se za posebne 
vrste proizvodov lahko skladno s postopkom, predpisanem v 
členu 18, določi uradno sprejete oznake, ki niso etikete. Med take 
posebne vrste proizvodov se uvršča na primer les in lesena 
embalaža, za katero od 01.01.2004 velja mednarodni standard 
za fitosanitarne ukrepe ISPM-15, ki določa posebno obdelavo 
lesene embalaže in njeno označevanje z uporabo posebne uradne 
oznake ali žiga, ki je analogna rastlinskemu potnemu listu. Med 
drugim standard določa tudi uradno registracijo izdelovalcev 
oziroma dodelovalcev lesene embalaže, ki omogoča uporabo 
uradnih oznak po predhodni potrditvi pooblaščenega in 
usposobljenega organa za preverjanje tehničnih pogojev obratov. 

K 40. členu 

Za obrazložitev sprememb drugega odstavka 44. člena velja 
obrazložitev k 18. členu. 

K 41. členu 

Določbe direktive 92/105/EGS, ki jih v nacionalnem predpisu 
predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije iz 
obrazložitve k členu 6 

K 42. in 43. členu 

Ker gre za pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost škodljivih 
organizmov, je to po definiciji fitosanitarni pregled (kot uradni 
strokovni pregled), ki obsega pregled listin, pregled istovetnosti 
in zdravstveni pregled. 

K 44. členu 

Šesti odstavek 13. c člena Direktive Sveta 2000/29/ES določa, 
da se določbe direktive, ki se nanašajo na izdajanje rastlinskih 
potnih listov, smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko gre za uvoz 
rastlin in rastlinskih proizvodov s seznama V.A, za katere se v 
Skupnosti izdajajo rastlinski potni listi, če so izpolnjeni pogoji iz 
teh določb. To pomeni, da se za te rastline in rastlinske proizvode, 
ki jih pri uvozu spremlja fitosanitarno spričevalo, po uvozu izda 
rastlinski potni list ali na spričevalo navede, da ga le ta nadomešča. 
Če je namembni kraj v Republiki Sloveniji, zadošča navedba na 
fitosanitrano spričevalo, če pa je pošiljka namenjena v drugo 
državo članico, se mora po pregledu pošiljke zanjo izdati rastlinski 
potni list. 

K 45. členu 

Določbe direktive 92/105/EGS, ki jih v nacionalnem predpisu 
predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije iz 
obrazložitve k členu 6. 

K 46. členu 

Določbe direktive 92/105/EGS in 2000/29/ES, kijih v nacionalnem 
predpisu predpiše minister, so sprejete po postopku komitologije 
iz obrazložitve k členu 6. 

Ker gre za pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost škodljivih 
organizmov, je to po definiciji fitosanitarni pregled, ki obsega pregled 
listin, pregled istovetnosti in zdravstveni pregled. 

K 47. in 48. členu 

Za obrazložitev sprememb šestega odstavka 53. člena in prvega 
odstvaka 54. člena velja obrazložitev k 18. členu. 

K 49 členu 

Države članice skladno z direktivo 2002/89/ES od 1.1.2005 
zagotovijo enotno pobiranje pristojbin zaradi pokrivanja stroškov, 
ki jih povzročijo preverjanje dokumentov, preverjanje istovetnosti < 
in zdravstveni pregledi rastlin, kar je t.i. fitosanitarna pristojbina. 

K 50. členu 

V skladu z novim 2. a in 2. b členom tega zakona, ki določata 
naloge zdravstvenega varstva rastlin in odgovorne uradne 
organe, ki jih opravljajo, lahko poleg pristojnega inšpektorja 
preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov prične tudi druga uradna oseba iz državnih organov, 
izvajalec javnih pooblastil ali javnih služb. 

Četrti, peti in šesti odstavek so v preoblikovani in dopolnjeni obliki 
premeščeni v nov 58. a člen. 

K 51. členu 

Z Direktivo Sveta 2002/89/ES je bil Direktivi Sveta 2000/29/ES 
dodan nov 13.d člen, ki se nanaša na zagotavljanje pobiranja 
fitosanitarnih pristojbin s strani posamezne države članice z 
namenom pokrivanja vseh stroškov, ki nastanejo pf 
fitosanitarnem pregledu pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, ki 
se vnašajo v Skupnost, in za potrdila zanje (pregled dokumentov 
in istovetnosti, zdravstveni pregled, administrativna opravila, 
izobraževanje in izpopolnjevanje inšpektorjev, izdajanje 
fitosanitarnih spričeval). Določeno je tudi, da te pristojbine 
nadomestijo vse druge dajatve ali pristojbine, ki jih država članica 
pobira na državni, regionalni ali lokalni ravni za zgoraj navedene 
preglede. Država članica lahko višino pristojbin določi sama na 
podlagi podrobnega izračuna stroškov ali pa uporabi standardno 
pristojbino iz direktive. 

Uredbi Komisije 1040/2002/EŠ in 998/2002/ES določata pogoje 
glede črpanja finančnih prispevkov Skupnosti, namenjenih 
obvladovanju zdravstvenega varstva rastlin in okrepi<vl 

inšpekcijske infrastrukture za fitosanitarne preglede pošiljk na 
vstopnih mestih. 

K 52. členu 

Poleg škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A. ki so 
karantenski, so rastlinam in rastlinskih proizvodom lahko nevaff" 
tudi drugi škodljivi organizmi, ki do takrat še niso bili znani oziroma 
raziskani ali ne smejo biti navzoči na semenskem materialu 
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kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo njegovo trženje ali 
Popolnoma neznani škodljivi organizmi. Za te škodljive organizme 
se izdela ocena nevarnosti, na podlagi katere se lahko odredi 
uničenje okuženih rastlin. V takih primerih je imetnik rastlin tudi 
lahko upravičen do odškodnine, če izpolni vse (že prej) predpisane 
Pogoje. 

Odreditev uničenja s strani pristojnega inšpektorja ni več pogoj 
*a upravičenost do odškodnine, saj se v primeru izbruha 
določenega škodljivega organizma lahko določi okuženo območje, 
v katerem so imetniki gostiteljskih rastlin dolžni sami izvajati 
Predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe, ne da bi jim 
to odredil pristojni inšpektor. Fitosanitarne ukrepe lahko odredi 
'udi drug uradni odgovorni organ, najbolj generalno predstojnik 
FHosanitarne uprave ali pa fitosanitarni ukrep predpiše minister. 
Kadar imetnik izpolni fitosanitarne ukrepe, je upravičen do 
odškodnine. Posebej pomembno je, da je o okužbi in izvršenih 
Predpisanih ukrepih obvestil pristojne organe, kar ugotovi pristojni 
"išpektor z zapisnikom. 

K 53. členu 

Z izdajo rastlinskega potnega lista se poda uradna izjava, da 
rastline ali rastlinski proizvodi ne vsebujejo karantenskih škodljivih 
organizmov in da je bil pred tem opravljen vsaj en fitosanitarni 
Pregled. Fitosanitarna uprava RS z javnim pooblastilom prenese 
Pristojnost izdaje rastlinskih potnih listov pravni osebi javnega ali 
zasebnega prava, zato se črta alinea, ki določa, da rastlinske 
Potne liste lahko izdaja javna služba. Ta naloga se od sprejetja 
ZZVFt-1 v letu 2001 ni izvajala kot naloga javne službe. 

K 54. členu 

lz direktive 2000/29/ES je razbrati, da pristojni organ lahko 
Pooblasti pravno osebo javnega ali zasebnega prava, ne pa fizične 
osebe, zato se ta možnost črta. 

K 55. členu 

Skladno z določbami direktive 2000/29/ES lahko Fitosanitarna 
uPrava RS z javnim pooblastilom prenese naloge iz svoje 
Pristojnost na pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki 
delujejo pod njeno pristojnostjo in nadzorom, če taka oseba nima 
komercialnih koristi od rezultatov ukrepov, ki jih sprejme. S 
sPremembo tega člena se daje možnost dodatnega prenosa 
Pooblastil za opravljanje fitosanitarnih pregledov, izdajo rastlinskih 
Potnih listov ter zastopanje v mednarodnih organih in organizacijah 
s Področja. 

* 56. členu 

Paradi večje fleksibilnosti organizacije državne uprave se 
Poimenovanje organa v sestavi ne opredeli v zakonu, zato se 
uporabi splošno poimenovanje. 

K 57. členu 

Paradi večje fleksibilnosti organizacije državne uprave se 
Poimenovanje ministrstva, katerega organ v sestavi je uprava, 
Poimenuje splošno. 

K 58. členu 

ZZVfi-i je skladno z direktivo 2000/29/ES določil Upravo RS za 
arstvo rastlin in semenarstvo, sedaj Fitosanitarno upravo RS, 

kot osrednji odgovorni organ za zdravstveno varstvo rastlin v 
Republiki Sloveniji. Predstojnik uprave so mora v primeru 
nevarnosti za širjenje bolezni ali škodljivcev odločiti o ukrepih za 
preprečevanje na podlagi analize nevarnosti. Direktiva predpisuje, 
da lahko začasne zaščitne ukrepe, ki niso predpisani v direktivi, 
sprejme država članica, kjer je problem nastal, kadar gre za 
neposredno nevarnost vnosa ali širjenja škodljivih organizmov. 
Komisijo je treba nato takoj obvestiti o vseh pojavih, zaradi katerih 
je treba sprejeti nujne ukrepe kot tudi o izvedenih ukrepih. 
Dosedanja pooblastila predstojnika so bila premalo natančno 
določena, zato se ta člen dopolni, da se bo lahko učinkovito 
izvajala direktiva 2000/29/ES. Na podlagi tega člena se lahko 
aktivira tudi delovanje fitosanitarne službe v okviru koncepta 
odziva na bioteroristični napad. 

K 59. členu 

V spremembi člena, ki določa naloge in pooblastila Fitosanitarne 
uprave kot osrednjega odgovornega organa za zdravstveno 
varstvo rastlin v Republiki Sloveniji je bilo potrebno jasneje opredeliti 
predvsem naloge izdajanja rastlinskih potnih listov, opravljanja 
fitosanitarnih pregledov, zagotavljanje izdaje fitosanitarnih spričeval 
in izdajanja navodil. 

K 60. členu 

Ker je bilo treba v skladu z direktivo 2000/29/ES določiti definicijo 
fitosanitarnega pregleda, ki je zlasti pregled rastlin oziroma 
rastlinskega blaga, je potrebno za opravljanje fitosanitarnih 
pregledov z zakonom določiti pooblastila in ukrepe. 

K 61. členu 

Ker fitosanitarne preglede opravljajo med drugimi tudi inšpektorji, 
je potrebno z zakonom določiti to nalogo. 

K 62. členu 

Spremembe tega člena pomenijo uskladitev prekrškovnih določb 
zakona o zdravstvenem varstvu rastlin z Zakonom o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) (v nadaljnjem besedilu: ZP-1). Do 
uveljavitve ZP-1 inšpektorji še izrekajo mandatne kazni in 
predlagajo uvedbo postopka zaradi prekrška, po njegovi uveljavitvi 
pa inšpektorji izvajajo postopke v skladu z ZP-1. 

K 63. členu 

Zaradi lažjega izkazovanja pooblastila za opravljanje 
fitosanitarnega pregleda zakon daje poleg inšpekcijske izkaznice 
tudi možnost uporabe značke. 

K 64. členu 

Direktiva 2000/29/ES določa, da države članice zagotovijo tesno, 
hitro, takojšnje in učinkovito sodelovanje med sabo in Komisijo v 
zvezi z zadevami iz te direktive. V ta namen vsaka država članica 
ustanovi ali določi en sam organ, odgovoren vsaj za koordinacijo 
in stike v zvezi s temi zadevami. Po možnosti naj bi bila za ta 
namen izbrana uradna organizacija za varstvo rastlin, osnovana 
skladno s konvencijo IPPC. Direktiva predpisuje o čem je treba 
pošiljati pisna poročila in obvestila. Predstavniki pristojnih uradnih 
organov na podlagi tega zakona sodelujejo v Stalnem odboru za 
zdravstveno varstvo rastlin kot delovnem telesu Evropske 
komisije, ki predlaga, usklajuje in sprejema standarde, direktive 
in odločbe, o katerih odloča Komisija. 
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Komisija lahko preko svoje inšpekcije in strokovnjakov držav 
članic nadzira delovanje državne organizacije za varstvo rastlin 
ter neposredno zdravstveno stanje rastlin. Za njihovo delovanje 
je potrebno zagotoviti pogoje za njihovo delo. 

K 65. členu 

Spremembe tega člena pomenijo uskladitev prekrškovnih določb 
zZP-1. Usklajeni so izrazi in urejena je odgovornost pravne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorne osebe pravne 
osebe in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika 
in fizične osebe za storjeni prekršek. 

K 66. členu 

Člen se črta zaradi uskladitve prekrškovnih določb z določbami 
ZP-1, ker ta mandatnih kazni ne določa. 

K 68. členu 

Mesta za fitosanitarne preglede v Republiki Sloveniji, ki nis° 
vstopna mesta, s skupno odločbo določita Uprava in pristop 
carinski organ na zahtevo uvoznika. Fitosanitarna uprava b°1 

odločbo po uradni dolžnosti po predhodnem pregledu, ki ga ^0 

opravil fitosanitarni inšpektor, odobrila seznam ustreznih mest 
preglede pošiljk v notranjosti, ki jih je predhodno odobrila 
carinska uprava. 

K 69. členu 

Gre za prehodno določbo, ki določa, da se globe, določene s tef 
zakonom, do dne začetka uporabe ZP-1 (1. januar 2005) " 
postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s <e'v 

zakonom predpisanih glob. Tudi določbe, ki se nanašajo ^ 
prekrške, ki jih stori odgovorna oseba samostojnega podjetni 
posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe ZP-1. 

K 67. členu 

Izvedbene predpise je potrebno pripraviti do roka, določenega z 
direktivo Sveta 2002/29/ES, to je t. januar 2005. 
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Iv- besedilo členov, ki se 

spreminjajo in dopolnjujejo: 

1. člen 
(vsebina) 

^ zakon ureja zdravstveno varstvo rastlin; določa ukrepe in 
Oveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja 
er zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih 

Proizvodih in nadzorovanih predmetih; ureja biotično varstvo rastlin; 
°'°ča pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 

Predpisuje stroške in odškodnine; ureja javno službo 
nravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za 
resničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

l2razi. uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

J' Zdravstveno varstvo rastlin je varovanje zdravja rastlin, 
stlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi 

r9anizmi s pomočjo fitosanitarnih ukrepov. 

Rastline so: a žive rastline; 
' živi deli rastlin, vključno s semenom. 

^a žive dele rastlin se štejejo tudi: 
plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so konzervirani z 
9lobokim zamrzovanjem, 
vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim 
zamrzovanjem. 
gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za 
razmnoževanje, 
rezano cvetje, 
veje z listi ali iglicami, 
Posekana drevesa z listi ali iglicami, 
•kivne kulture. 

^err|e pomeni seme v botaničnem pomenu, ki je namenjeno setvi. 

j*" Rastlinski proizvodi so proizvodi rastlinskega izvora, 
Predelani ali obdelani s preprostimi postopki in ki niso rastline iz 

c 'Snie točke. Za rastlinski proizvod se šteje tudi les, če je v 
ali h a'' ^e'no branil svojo naravno okroglo površino, z lubjem 
Od 2 n'e9a' ali 9re za sekance, iveri. žagovino, lesne Padke ali ostanke in če se uporabi pri-prevozu kakršnih koli 

Pa i v obl'k' Pregradnega materiala, podpornega lesa ali 61 v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin. 

i^itev je namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo 
lri generativno ali vegetativno razmnoževanje. 

5' ^stline za saditev so: 
rastline, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo 
Presajene, 
rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi. 

svff0d'''v' organizmi so organizmi, ki sodijo v živalski ali rastlinski 
ki s ' ^lrus'. mikoplazme (fitoplazme) ali drugi patogeni organizmi, 0 škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom. 

ernhaCl20rovani Predmeti so zemljišča, skladiščni prostor, 
orn 3 ' Prevozno sredstvo, zabojnik, zemlja ali kateri koli drug 
0r 

ni2err|. predmet ali snov, ki lahko vsebuje ali širi škodljive n,zrne in ki zahteva uvedbo fitosanitarnih ukrepov. 

8. Pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, ki se prevažajo. 

9. Fitosanitarni ukrep je zakonodajni, upravni ali drug postopek, ki 
se izvede v skladu s tem zakonom, da se prepreči vnos oziroma 
širjenje škodljivih organizmov. 

10. Fitosanitarni predpis pomeni ta zakon in vse predpise, izdane 
na njegovi podlagi, ter mednarodne pogodbe s področja 
zdravstvenega varstva rastlin, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

11. Država porekla pomeni državo, v kateri so bile pridelane 
rastline, iz katerih so rastlinski proizvodi. 

12. Premeščanje je vsako premikanje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov izven mesta pridelave na 
ozemlju Skupnosti. 

13. Mesto pridelave je posest ali skupina zemljišč, ki je posamezna 
pridelovalna enota z vsemi pripadajočimi objekti, stroji in opremo. 

14. Uvoz je vsak vnos pošiljke in škodljivih organizmov na carinsko 
območje Skupnosti, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je 
bila v skladu s tem zakonom in v skladu s carinskimi predpisi 
dovoljena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete, razen vnosa zaradi tranzita. 

15. Vnos škodljivega organizma je tudi vsak vstop škodljivega 
organizma na območje, kjer še ni navzoč ali je navzoč v omejenem 
obsegu. 

16. Izvoz je vsak iznos pošiljk s carinskega območja Skupnosti in 
zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz. 

17. Tranzit je vsak prenos pošiljke preko carinskega območja 
Skupnosti pod carinskim nadzorom. 

18. Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem stanju 
pošiljke, ki ga izda pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin, 
praviloma v državi porekla in spremlja pošiljko, ki se uvaža, izvaža 
ali prevaža v tranzitu. 

19. Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz je potrdilo o 
zdravstvenem stanju pošiljke, ki ga izda pristojni organ za 
zdravstveno varstvo rastlin države, v katero se je pošiljka uvozila 
oziroma se je skladiščila, ponovno pakirala ali razdeljevala in 
spremlja pošiljko, ki se ponovno izvaža. 

20. Rastlinski potni list je listina, ki potrjuje, da rastline, rastlinski 
proizvodi in nadzorovani predmeti, ki se premeščajo na ozemlju 
Skupnosti, izpolnjujejo določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
zahteve zdravstvenega varstva rastlin. 

21. Imetniki rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov (v nadaljnjem besedilu: imetniki) so fizične in pravne 
osebe, ki so njihovi lastniki oziroma se ukvarjajo z njihovo 
pridelavo, predelavo, gospodarjenjem, prodajo ali drugo uporabo. 

22. Stalni nadzor škodljivih organizmov je uradni postopek zbiranja 
in shranjevanja podatkov o navzočnosti škodljivih organizmov ali 
njihovi odsotnosti, na podlagi inšpekcijskih pregledov, spremljanja 
zdravstvenega stanja, sistematičnih raziskav ali drugih postopkov 
ter na podlagi drugih razpoložljivih virov. 

23. Inšpekcijski pregled je pregled rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost 
škodljivih organizmov oziroma skladnost s fitosanitarnimi predpisi. 

24. Inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja je stalni 
inšpekcijski postopek preverjanja zdravstvenega stanja rastlin. 
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25. Uradni vzorec je vzorec, ki ga odvzame pristojni inšpektor 
oziroma pravna aii fizična oseba, ki izvaja javna pooblastila po 
tem zakonu. 

4. člen 
(izvajalci zdravstvenega varstva rastlin) 

Zdravstveno varstvo rastlin je pravica in obveznost Republike 
Slovenije, njenih organov, izvajalcev javne službe zdravstvenega - 
varstva rastlin in imetnikov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci 
zdravstvenega varstva rastlin). 

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in za izvajanje 
drugih nalog iz tega zakona ter za uresničevanje mednarodnih 
konvencij in mednarodnih sporazumov s področja zdravstvenega 
varstva rastlin, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, se ustanovi 
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v 
nadaljnjem besedilu: Uprava), kot organ v sestavi ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

7. člen 
(seznami škodljivih organizmov) 

Škodljivi organizmi se glede na nevarnost za zdravje in obstoj 
posameznih vrst rastlin ter glede na nevarnost povzročitve velike 
ekonomske škode razvrstijo v sezname. Za preprečevanje vnosa 
in širjenja škodljivih organizmov se izvaja stalni nadzor škodljivih 
organizmov ter ukrepi po tem zakonu. 

Škodljivi organizmi, ki se štejejo za posebej nevarne rastlinam in 
rastlinskim proizvodom, so razvrščeni v naslednje sezname: 

seznam I.A in seznam II.A, ki se nanašata na celotno ozemlje 
Skupnosti: 
seznam I.B in seznam II.B, ki se nanašata na določena 
varovana območja. 

Podrobnejšo vsebino seznamov iz tega člena predpiše minister, 
pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: mi- 
nister). 

8. člen 
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, s katerimi 
se lahko prenašajo škodljivi organizmi iz drugega odstavka 
prejšnjega člena in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo 
rastlin, so razvrščeni v naslednje sezname: 

seznam III.A, ki se nanaša na prepoved uvoza; 
seznam III.B, ki se nanaša na prepoved uvoza v določena 
varovana območja; 
seznam IV.A, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve; 
seznam IV.B, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve 
za določena varovana območja; 
seznam V.A, ki vsebuje: 

a) seznam V.A.I, ki se nanaša na rastlinski potni list, 

b) seznam V.A.II, ki se nanaša na rastlinski potni list za določena 
varovana območja; 

seznam V.B, ki vsebuje: 

a) seznam V.B.I, ki se nanaša na fitosanitarne spričevalo, 

b) seznam V.B.II, ki se nanaša na fitosanitarno spričevalo za 
določena varovana območja. 

Podrobnejšo vsebino seznamov iz tega člena predpiše minister. 

9. člen 
(pojav škodljivega organizma) 

Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi škodljiv organizem s 
seznamov I.A in II.A, oziroma se na določenem varovanem 
območju pojavi škodljiv organizem s seznamov I.B ali II.B, ali se 
pojavijo simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali nadzorovanih 
predmetih, na podlagi katerih se sumi na okužbo s škodljivim 
organizmom s seznamov I.A, II.A. I.B ali II.B. morajo izvajalci 
zdravstvenega varstva rastlin o tem takoj na predpisan način 
obvestiti Upravo. 

Imetnik mora zavarovati rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete ter preprečiti stik z drugimi rastlinami, 
rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti na način, ki ga 
določi pristojni inšpektor. 

Način obveščanja iz prvega odstavka tega člena predpiše minis- 
ter. 

10. člen 
(ugotovitev škodljivega organizma) 

V primeru suma iz prvega odstavka prejšnjega člena se odvzame 
uradni vzorec in pošlje v laboratorij, ki opravlja diagnostične 
preiskave. Ta potrdi ali ovrže sum na okužbo s škodljivim 
organizmom in poskusi ugotoviti vzrok okužbe. Ob tem mora 
zagotoviti tak način ravnanja z uradnim vzorcem, da ni nevarnosti 
za širjenje škodljivih organizmov ter da zagotovi identiteto vzorca. 

Diagnostične preiskave iz prejšnjega odstavka opravlja laboratorij, 
ki mu je dodeljeno javno pooblastilo iz prvega oziroma drugega 
odstavka 68. člena tega zakona, za izvajanje nalog iz 5. točke 76 
člena tega zakona. 

Ko je ugotovljena okužba s škodljivim organizmom s seznamov 
I.A in II.A oziroma na varovanem območju s seznamov I.B in II.B. 
pristojni inšpektor odredi uničenje ali drugačno odstranitev, 
tretiranje in druge predpisane ukrepe. 

Uprava o pojavu in nevarnosti škodljivega organizma obvesti 
organizacije, službe in imetnike rastlin ter jih seznani z 
najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi lahko preprečujejo okužbo 
s škodljivimi organizmi. 

Minister predpiše ukrepe iz tretjega odstavka tega člena. 

13. člen 
(varovano območje) 

Območje, kjer eden ali več škodljivih organizmov niso ustaljeni, 
kljub ugodnim razmeram za naselitev ali območje, v katerem 
obstaja nevarnost, da se bodo določeni škodljivi organizmi ob 
ugodnih ekoloških razmerah naselili na določenih rastlinah, kljub 
dejstvu, da ti organizmi niso ustaljeni, se lahko določi kot varovano 
območje. 

Šteje se, daje škodljivi organizem na varovanem območju ustaljen, 
če je znano, da se tam pojavlja in niso bili uvedeni nobeni 
fitosanitarni ukrepi za njegovo izkoreninjenje ali, če so se takšni 
ukrepi izkazali za neučinkovite v obdobju vsaj dveh zaporednih 
let. 

Na območju, kjer eden ali več škodljivih organizmov niso ustaljeni, 
kljub ugodnim razmeram za naselitev in je bilo na predpisan način 
priznano kot varovano območje, mora Uprava na predpisan način 
izvajati oziroma zagotoviti izvajanje rednih in sistematičnih raziskav 
o navzočnosti organizmov, glede katerih je bilo varovano območje 
priznano. 
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Način določitve varovanega območja, podrobnejše pogoje za 
izvajanje sistematičnih raziskav in seznam varovanih območij 
predpiše minister. 

14. člen 
(prepoved vnosa in širjenja škodljivih organizmov) 

Prepovedan je vnos in širjenje škodljivih organizmov s seznamov 
'■A in li.A. 

Na varovanem območju sta prepovedana tudi vnos in širjenje 
škodljivega organizma s seznamov I.B in II.B, za katerega je 
območje priznano kot varovano. 

Za vnos iz prvega in drugega odstavka tega člena se šteje vsak 
nameren ali nenameren vstop škodljivih organizmov na ozemlje 
Skupnosti ali na varovano območje. 

Vnos in širjenje drugih vrst škodljivih organizmov, ki niso zajeti v 
seznamih iz prvega in drugega odstavka tega člena, se lahko 
Prepove, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na 
ozemlju Republike Slovenije. 

15. člen 
(prepoved uvoza in premeščanja rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov) 

Prepovedan je uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
Predmetov s seznama III.A. 

Na varovano območje je prepovedan tudi uvoz rastlin, rastlinskih 
Proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama III.B, na katere 
se varovano območje nanaša. 

niso izpolnjene predpisane fitosanitarne zahteve, je 
Prepovedan uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov 
ln nadzorovanih predmetov s seznama IV.A. 

Ce niso izpolnjene predpisane fitosanitarne zahteve, je na 
varovana območja prepovedan tiidi uvoz in premeščanje rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama 
'V-B, na katere se varovano območje nanaša. 
Uvoz in premeščanje drugih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in 
■Nadzorovanih predmetov, ki niso zajeti v seznamih iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, se lahko 
Prepove, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na 
°zemlju Republike Slovenije. 

16. člen 
(izjema za poskusno in raziskovalno delo ter 

žlahtnjenje) 

,^e glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko znanstvene 
ln raziskovalne organizacije uvozijo ali premeščajo škodljive 
0rganizme s seznamov I.A, II.A, I.B in II.B ter rastline, rastlinske 
Proizvode in nadzorovane predmete s seznamov III.A, III.B, IV.A 
ln 1V.B, če: 

jih uporabijo za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene 
ali za delo pri žlahtnjenju rastlin; 
izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne in tehnične 
usposobljenosti, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem 
Postopku; 
imajo uvozno dovoljenje. 

Uvozno dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Uprava na podlagi 
°9e organizacije iz prejšnjega odstavka. 

Vloga vsebuje zlasti: 
podatke o vlagatelju (firma in sedež), 
podatke o škodljivih organizmih ali rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih. 

Uprava vodi evidenco o uvozih iz prvega odstavka tega člena. 

Minister predpiše pogoje glede strokovne in tehnične 
usposobljenosti, podrobnejšo vsebino vloge in obrazec uvoznega 
dovoljenja iz tega člena. 

17. člen 
(posebnosti) 

Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava v 
skladu s predpisanimi pogoji in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih 
organizmov, v posameznih primerih dovoli: 

izjemen uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini 
državne meje, če so namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji 
v neposredni bližini te državne meje; 
izjemen uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, 
razen rastlin za saditev. 

Uprava vodi evidenco o izjemnih uvozih iz tega člena. 

Podrobnejše pogoje za izjemen uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov predpiše minister. 

18. člen 
(izjeme) 

Določbe 14. in 15. člena tega zakona se ne uporabljajo: 
za pošiljke, ki so v tranzitu preko ozemlja Skupnosti; 
za majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, vključno z živili ali krmo, če jih 
uporabi lastnik ali prejemnik za neindustrijske ali 
nekomercialne namene ali za uživanje med prevozom. 

Za majhne količine se štejejo zlasti sadje in sveže vrtnine, razen 
krompirja, rezano cvetje oziroma šopki, seme v izvirnem pakiranju, 
razen semenskega krompirja, okrasne čebulice, novoletne jelke 
brez korenin, sobne rastline v lončkih, balkonske rastline, ki so 
namenjene izključno za samooskrbo končnemu potrošniku, v 
količinah, ki jih predpiše minister. 

20. člen 
(vpis v register) 

Zavezanci iz prejšnjega člena morajo biti za vpis v register 
strokovno usposobljeni za zdravstveno varstvo rastlin ali 
zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo (v nadaljnjem 
besedilu: odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin) za 
izvajanje obveznosti iz 22. člena tega zakona. 

Podrobnejše kriterije glede strokovne usposobljenosti predpiše 
minister. 

Vlogo za vpis v register morajo zavezanci podati pri Upravi na 
predpisanem obrazcu. 

Vloga mora vsebovati zlasti: 
identifikacijske podatke vlagatelja: firmo oziroma ime in priimek 
ter sedež oziroma naslov; odgovorno osebo; davčno številko; 
matično številko poslovnega subjekta oziroma KMG-MID 
številko kmetijskega gospodarstva in številko subjekta iz 
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Registra kmetijskih gospodarstev, pravno organizacijsko 
obliko; vrsto dejavnosti; 
identifikacijske podatke odgovorne osebe za zdravstveno 
varstvo rastlin vlagatelja: ime in priimek, davčna številka; 
oziroma firmo ter sedež firme oziroma naslov s hišno številko. 

Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena predpiše minister. 

Odločbo o vpisu v register izda Uprava najkasneje v treh mesecih 
po prejemu popolne vloge. 

Če zavezanec preneha izpolnjevati predpisane pogoje iz prvega 
odstavka tega člena ali ne izpolnjuje obveznosti iz 22. člena tega 
zakona, Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o izbrisu iz 
registra. 

21. člen 
(vsebina registra) 

Register vsebuje zlasti naslednje podatke: 
neponovljivo registrsko številko oziroma KMG-MID številko 
kmetijskega gospodarstva in številko subjekta; 
firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov; 
odgovorno osebo pravne osebe; 
pravno organizacijsko obliko; 
davčno številko; 
matično številko poslovnega subjekta; 
vrsto dejavnosti; 
kmetijska zemljišča v uporabi po parcelah in vrstah rabe; 
odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. 

Register se lahko vodi v elektronski obliki. 

Podrobnejšo vsebino in način vodenja registra predpiše minister. 

23. člen 
(izjeme) 

Ne glede na prvi in drugi odstavek 19. člena tega zakona so od 
vpisa v register izvzeti majhni pridelovalci oziroma predelovalci, 
če je njihova celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov namenjena za 
samooskrbo oziroma za končno uporabo fizičnih oseb na lokalnem 
trgu, ki se poklicno ne ukvarjajo z rastlinsko pridelavo in predelavo 
in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

Minister predpiše podrobnejše kriterije za določitev majhnih 
pridelovalcev oziroma predelovalcev in obsega lokalnega trga. 

24. člen 
(vstopno mesto) 

Pošiljke, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, se lahko 
uvažajo le čez določena vstopna mesta. Vstopna mesta za 
izvajanje inšpekcijskega pregleda po tem zakonu morajo 
izpolnjevati predpisane pogoje. 

Vlada predpiše pogoje iz prejšnjega odstavka in določi vstopna 
mesta. 

25. člen 
(uvoz) 

Pošiljke s seznama V.B.I, ki se uvažajo v Skupnost, njihova 
embalaža, lahko pa tudi vozila, s katerimi se prevažajo, morajo 
biti inšpekcijsko pregledane. 

Z inšpekcijskim pregledom se zlasti ugotavlja, če pošiljke: 
spremlja fitosanitarno spričevalo; 
niso okužene s škodljivimi organizmi s seznama I.A in 
seznama II.A; 
ne vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama III.A; 
izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A. 

Pošiljke iz prvega odstavka tega člena mora spremljati izvirno 
fitosanitarno spričevalo praviloma iz države porekla, razen kadar 
se lahko posebne fitosanitarne zahteve iz seznama IV.A oziroma 
IV.B za posamezne vrste pošiljk, ki jih predpiše minister, izpolni 
tudi v državi, ki ni država porekla. 

Za pošiljke iz prvega odstavka tega člena, ki so bile po izdaji 
izvirnega fitosanitarnega spričevala v državi porekla odposlane, 
skladiščene, ponovno pakirane ali razdeljene v drugi državi, ki ni 
država porekla, je potrebno, da izvirno fitosanitarno spričevalo ali 
njegovo overjeno kopijo spremlja fitosanitarno spričevalo za 
ponovni izvoz, izdano v tej drugi državi. Če pa so bile te pošiljke 
predhodno zaporedoma uvožene v več različnih držav in je bilo 
izdano več kot eno fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, jih 
morajo poleg izvirnega fitosanitarnega spričevala ali njegove 
overjene kopije spremljati tudi vsa fitosanitarna spričevala za 
ponovni izvoz ali njihove overjene kopije. 

Inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi pri drugih pošiljkah, če 
fitosanitarni inšpektor sumi, da obstaja nevarnost za zdravstveno 
varstvo rastlin na ozemlju Skupnosti. 

Minister predpiše način inšpekcijskega pregleda iz prvega 
odstavka tega člena. 

27. člen 
(poskusno in raziskovalno delo ter žlahtnjenje) 

Pošiljke s seznama V.B, ki se uvažajo in so namenjene za 
poskusno, raziskovalno ali razvojno delo ali za delo pri žlahtnjenju 
rastlin, morajo biti inšpekcijsko pregledane in jih mora spremljati 
uvozno dovoljenje iz 16. člena tega zakona in fitosanitarno 
spričevalo države porekla. 

28. člen 
(posebnosti) 

Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, lahko Uprava 
pod pogoji iz 17. člena tega zakona dovoli uvoz rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B, ki se 
gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne meje, brez 
fitosanitarnega spričevala in inšpekcijskega pregleda, če so 
namenjeni uporabi v neposredni bližini te državne meje. 

29. člen 
(izjeme) 

Majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama V.B se v skladu z 18. členom tega zakona 
lahko uvažajo brez fitosanitarnega spričevala in inšpekcijskega 
pregleda. 

30. člen 
(dolžnosti uvoznikov in carinskih delavcev) 

Uvozniki, prevozniki oziroma osebe, ki pošiljke iz prvega odstavka 
25. člena tega zakona uvažajo v Skupnost, morajo o prispetju teh 
pošiljk, ki se uvažajo ali pretovarjajo med prevozom, obvestiti 
fitosanitarnega inšpektorja. 
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Carinski delavci ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko 
dovoljene rabe ali uporabe, razen tranzita, dokler fitosanitarni 
inšpektor ne opravi inšpekcijskega pregleda pošiljk iz prejšnjega 
odstavka in z odločbo dovoli uvoz. 

Na pošiljkah, ki se uvažajo, morajo uvozniki izvajati ukrepe, ki jih 
odredi fitosanitarni inšpektor. 

Posameznikom, ki prinesejo rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete v Skupnost brez fitosanitarnega 
spričevala ali so rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani 
Predmeti na seznamu III.A ali III.B, razen majhnih količin iz 18. 
člena tega zakona, carinski delavci prepovejo njihov uvoz in jih 
izročijo fitosanitarnemu inšpektorju, ki odredi predpisane ukrepe 
v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona. 

31. člen 
(postopek ob uvozu) 

inšpekcijski pregled pošiljk iz 25. člena tega zakona se opravi na 
Prvem vstopnem mestu v Skupnosti, kjer se opravljajo druge 
uvozne administrativne formalnosti, vključno s carinskimi. 

Ce ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se v primerih 
'n pod pogoji, ki jih predpiše minister, zdravstveni pregled pošiljke 
lahko opravi tudi v za to uradno določenih mestih v notranjosti 
države, pod carinskim nadzorom. 

32. člen 
(potrditev ali zavrnitev uvoza) 

Ce so izpolnjeni pogoji iz 25. oziroma 26. člena tega zakona, 
fitosanitarni inšpektor po opravljenem pregledu z odločbo dovoli 
uvoz pošiljke in označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno 
sPričevalo za ponovni izvoz z vstopnim datumom in žigom 
'itosanitarne inšpekcije. 

Ce pogoji oziroma eden od pogojev iz 25. oziroma 26. člena tega 
zakona niso izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor z odločbo prepove 
uvoz pošiljke, odredi enega od ukrepov iz tretjega odstavka 10. 
c'ena tega zakona in označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno 
spričevalo za ponovni izvoz z rdečim trikotnim žigom, s čimer 
spričevali postaneta neveljavni. 

Ce se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je del pošiljke okužen 
s škodljivimi organizmi s seznamov I.A, I.B, II.A ali II.B, se lahko 
dovoli uvoz preostalega dela pošiljke, če ni suma na okužbo tega 
dela pošiljke in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

Minister predpiše velikost žiga iz drugega odstavka tega člena in 
Podatke v njem. 

33. člen 
(druge pošiljke ob uvozu) 

Ce iz spremnih listin drugih pošiljk, ki se uvažajo, izhaja, da ne 
Vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
Predmetov s seznama V.B, lahko fitosanitarni inšpektor opravi 
'nspekcijski pregled, če obstaja utemeljen sum glede istovetnosti 
p°šiljke oziroma če obstaja nevarnost širjenja škodljivih 
Or9anizmov. 

Ce P° opravljenem inšpekcijskem pregledu fitosanitarni inšpektor 
Se dvomi o istovetnosti pošiljke, zlasti glede rodu, vrste ali izvora, 
Se šteje, da pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete s seznama V.B. 

35. člen 
(postopek ob izvozu) 

Če za pošiljke, ki se izvažajo in so po poreklu iz Republike 
Slovenije, država, v katero se izvaža, zahteva fitosanitarno 
spričevalo, fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega 
spričevala opravi inšpekcijski pregled pošiljke, da zagotovi 
izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih zahtev države, v katero 
se pošiljka izvaža. 

Če za pošiljke, ki se izvažajo in po poreklu niso iz Republike 
Slovenije, ampak so se v Republiki Sloveniji skladiščile, ponovno 
pakirale ali razdeljevale, država, v katero se te pošiljke izvažajo, 
zahteva fitosanitarno spričevalo, fitosanitarni inšpektor pred izdajo 
fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz opravi inšpekcijski 
pregled pošiljk, da zagotovi izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih 
zahtev države uvoznice. 

Izdaja fitosanitarnega spričevala se šteje za uradno dejanje ali 
ukrep, ki ga opravi fitosanitarni inšpektor, s katerim se potrjuje, 
da so izpolnjene določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 

Minister predpiše obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala in 
fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz. 

36. člen 
(dolžnosti izvoznikov) 

Izvoznik mora podati vlogo za izdajo fitosanitarnega spričevala 
pri fitosanitarnem inšpektorju v roku, ki ga predpiše minister. 

Vloga za izdajo fitosanitarnega spričevala mora vsebovati zlasti: 
identifikacijske podatke vlagatelja: firmo oziroma ime in priimek 
ter sedež oziroma naslov; 
podatke o pošiljki. 

Podrobnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka predpiše mi- 
nister. 

Izvozniki morajo izvajati ukrepe, ki jih med inšpekcijskim 
pregledom pošiljk, namenjenih za izvoz, odredi fitosanitarni 
inšpektor. 

36. člen 
(dolžnosti izvoznikov) 

Izvoznik mora podati vlogo za izdajo fitosanitarnega spričevala 
pri fitosanitarnem inšpektorju v roku, ki ga predpiše minister. 

Vloga za izdajo fitosanitarnega spričevala mora vsebovati zlasti: 
identifikacijske podatke vlagatelja: firmo oziroma ime in priimek 
ter sedež oziroma naslov; 
podatke o pošiljki. 

Podrobnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka predpiše mi- 
nister. 

Izvozniki morajo izvajati ukrepe, ki jih med inšpekcijskim 
pregledom pošiljk, namenjenih za izvoz, odredi fitosanitarni 
inšpektor. 

37. člen 
(tranzit pošiljk) 

Za pošiljke, ki so v tranzitu, ni obvezen inšpekcijski pregled v 
skladu z drugim odstavkom 25. člena tega zakona. 
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Pošiljka iz prejšnjega odstavka mora biti pakirana tako, da ni 
nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov in ne sme biti razdeljena 
ali združena z drugimi pošiljkami ali prepakirana na carinskem 
območju Skupnosti. 

Če pošiljka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom ali če se 
jo pretovarja, je obvezen inšpekcijski pregled v skladu z drugim 
odstavkom 25. člena tega zakona. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko ob 
utemeljenem sumu na nevarnost vnosa in širjenja škodljivih 
organizmov, minister predpiše za določene pošiljke v tranzitu 
način ravnanja s pošiljko, obvezen inšpekcijski pregled, način 
pregleda in določi ukrepe. 

38. člen 
(premeščanje) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
V.A.I se lahko premeščajo le, če je na njih ali na njihovi embalaži 
nameščen rastlinski potni list ali je priložen prevoznemu sredstvu. 

Pošiljke s seznama V.A, ki se premeščajo in so namenjene za 
poskusno, raziskovalno ali razvojno delo ali za delo pri žlahtnjenju 
rastlin, morajo biti inšpekcijsko pregledane in jih mora spremljati 
rastlinski potni list. 

39. člen 
(premeščanje v varovano območje) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
V.A.II se lahko premeščajo v ali znotraj varovanega območja le, 
če je na njih ali na njihovi embalaži nameščen rastlinski potni list, 
ki je veljaven za varovano območje, ali je priložen prevoznemu 
sredstvu in so izpolnjeni pogoji za premeščanje, ki jih podrobneje 
predpiše minister. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za premeščanje 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov skozi 
varovana območja ali iz varovanih območij pod pogoji, ki jih 
predpiše minister. 

40. člen 
(izjeme) 

Ne glede na prvi odstavek 38. člena tega zakona se brez 
rastlinskega potnega lista lahko premeščajo tiste količine rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama 
V.A, ki jih premeščajo majhni pridelovalci oziroma predelovalci, 
kateri so lahko izvzeti iz vpisa v register v skladu s 23. členom 
tega zakona. 

41. člen 
(pridelava, predelava, uporaba) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
V.A.I, ki jih pridelujejo, predelujejo ali uporabljajo zavezanci za 
vpis v register in so namenjeni premeščanju, morajo biti 
inšpekcijsko pregledani, da se ugotovi zlasti, da: 

niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A; 
izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A. 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz seznama 
V.A.II, ki so namenjeni premeščanju v varovano območje, morajo 

biti inšpekcijsko pregledani za namene iz prejšnjega odstavka in 
da se ugotovi: 

da niso okužene s škodljivimi organizmi s seznamov I.B in 
II.B; 
da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.B 

Inšpekcijski pregledi iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
se opravljajo redno, najmanj v predpisanih časovnih obdobjih 
oziroma najmanj enkrat letno in vsaj vizualno. 

Podrobnejši način inšpekcijskega pregleda iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena predpiše minister. 

Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se za 
zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin lahko izvajajo 
inšpekcijski pregledi naključno in ne glede na poreklo rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov kadarkoli in 
povsod tam, kjer se premeščajo, pridelujejo, predelujejo, 
skladiščijo, prodajajo ali drugače uporabljajo, kot tudi v prostorih 
kupcev. 

Če se med inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da obstaja nevarnost 
za širjenje škodljivih organizmov oziroma da niso izpolnjeni 
predpisani pogoji za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov, pristojni inšpektor odredi ukrepe iz 
tretjega odstavka 10. člena tega zakona. 

42. člen 
(rastlinski potni listi) 

Rastlinske potne liste se izdaja za rastline, rastlinske proizvode 
in nadzorovane predmete s seznama V.A. 

Rastlinske potne liste izdajajo izvajalci javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin ali zavezanci za vpis v register iz prve in druge 
alinee drugega odstavka 19. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: upravičenci), če imajo za to dovoljenje Uprave in če so 
bile rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti s 
seznama V.A inšpekcijsko pregledani v skladu s prejšnjim členom. 

44. člen 
(evidenca odgovornih oseb za zdravstveno varstvo 

rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov) 

Uprava vzpostavi in vodi evidenco odgovornih oseb za 
zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov. 

V evidenci se na enoten način vodijo zlasti firma oziroma ime in 
priimek in sedež oziroma naslov odgovorne osebe za zdravstveno 
varstvo rastlin ter osebno ime in naslov upravičenca, ki je zagotovil 
to odgovorno osebo. 

Podrobnejše podatke in način vodenja evidence iz prvega in 
drugega odstavka tega člena predpiše minister. 

45. člen 
(vrste rastlinskih potnih listov) 

Vrste rastlinskih potnih listov so: 
rastlinski potni list; 
nadomestni rastlinski potni list (z oznako RP); 
rastlinski potni list za varovana območja (z oznako ZP). 

Minister predpiše obliko in vsebino rastlinskih potnih listov. 
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46. člen 
(izdaja rastlinskih potnih listov za neokužene rastline, 

rastlinske proizvode in nadzorovane predmete) 

Ce se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je del rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih pridelujejo, 
predelujejo ali uporabljajo registrirani pridelovalci oziroma 
predelovalci, ali je kakor koli drugače navzoč v njihovih prostorih, 
okužen s škodljivimi organizmi s seznamov I.A, 1.8, II.Aali II.B, se 
lahko izda rastlinski potni list za preostale rastline, rastlinske 
Proizvode in nadzorovane predmete, če ni suma, da so okuženi 
in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

47. člen 
(nadomestni rastlinski potni list) 

Ce se pošiljka razdeli ali sestavi iz več različnih posamičnih pošiljk, 
ki jih že spremlja rastlinski potni list, se mora za novo pošiljko 
izdati nadomestni rastlinski potni list. 

Ce se v primerih iz prejšnjega odstavka spremeni zdravstveno 
stanje pošiljke, se lahko izda nadomestni rastlinski potni list le po 
opravljenem inšpekcijskem pregledu. 

48. člen 
(zamenjava fitosanitarnega spričevala z rastlinskim 

potnim listom) 
po opravljenem inšpekcijskem pregledu pošiljk, ki se uvažajo in 
jih mora spremljati fitosanitarno spričevalo ter so navedene s 
seznamu V.A, titosanitarni inšpektor dovoli premeščanje uvožene 
Pošiljke v notranjost države s fitosanitarnim spričevalom, na 
katerem je navedeno, da nadomešča rastlinski potni list. 
ce se pošiljka s seznama V.A, ki jo spremlja fitosanitarno 
spričevalo razdeli ali sestavi iz več drugih različnih, posamičnih 
Pošiljk, se mora za novo pošiljko izdati rastlinski potni list. 

Ce se v primerih iz prejšnjega odstavka spremeni zdravstveno 
stanje uvožene pošiljke, se lahko izda rastlinski potni list le po 
opravljenem inšpekcijskem pregledu. 

49. člen 
(obveznosti pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 

in distributerjev pri izdaji rastlinskih potnih listov) 

Pridelovalci, predelovalci, uvozniki in distributerji rastlin, rastlinskih 
Proizvodov in nadzorovanih predmetov iz prve in druge alinee 
drugega odstavka 19. člena tega zakona morajo poleg obveznosti 
12 22. člena tega zakona tudi: 

prijaviti Upravi v predpisanem roku vse spremembe glede 
pogojev za izdajo rastlinskih potnih listov; 
poskrbeti za izdajo rastlinskih potnih listov v skladu s tem 
zakonom; 
obveščati pristojnega inšpektorja v predpisanih rokih o 
nameravanem premeščanju rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov v varovano območje; 
izpolnjevati rastlinske potne liste v skladu s predpisano vsebino 
in oznakami; 
hraniti listine in voditi evidenco glede izdaje vseh vrst rastlinskih 
Potnih listov; 
poskrbeti za namestitev rastlinskih potnih listov na način, ki 
onemogoča ponovno uporabo rastlinskih potnih listov. 

^ačin in roke prijav ter rok hrambe listin iz prejšnjega odstavka 
Podpiše minister. 

50. člen 
(obveznosti kupcev rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

Kupci rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
ki se ukvarjajo z njihovo tržno pridelavo oziroma predelavo, morajo 
kot končni uporabniki hraniti vse vrste rastlinskih potnih listov v 
skladu s predpisanim rokom. 

Rok hrambe iz prejšnjega odstavka predpiše minister. 

Kupci iz prvega odstavka tega člena morajo pristojnemu 
inšpektorju omogočiti dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov na katerikoli stopnji v pridelavi ali 
predelavi ali na trgu ter omogočiti inšpekcijski pregled, vključno s 
pregledom listin. 

53. člen 
(tujerodne vrste organizmov) 

Tujerodna vrsta organizma je tista vrsta, ki jo naseli človek in v 
določenem ekosistemu pred naselitvijo ni bila navzoča. 

Za namen biotičnega varstva rastlin v zavarovanih prostorih in 
na prostem, je dovoljeno uporabljati le tiste tujerodne vrste 
organizmov, ki so na seznamu, ki ga objavi minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

Uprava izda dovoljenje za uvoz in uporabo tujerodnih vrst 
organizmov iz prejšnjega odstavka s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za ohranjanje narave, na podlagi ugotovitve, da poseg 
v naravo ne ogroža naravnega ravnovesja ali biotske 
raznovrstnosti, v skladu s predpisi na področju ohranjanja narave. 

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko 
izjemoma izda dovoljenje za uvoz in uporabo tujerodnih vrst 
organizmov za namen biotičnega varstva rastlin za znanstvene 
in raziskovalne organizacije, če jih uporabijo za poskusne, 
raziskovalne ali razvojne namene. Dovoljenje se izda na način iz 
prejšnjega odstavka. 

Za pridobitev dovoljenja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
mora vlagatelj izpolnjevati tudi predpisane pogoje glede prostorov, 
opreme in kadrov. 

Vlogo za izdajo dovoljenja iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena morajo vlagatelji podati pri Upravi. Vloga mora vsebovati 
zlasti naslednje podatke: 

firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov; 
odgovorno osebo; 
vrsto dejavnosti; 
vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem; 
program naselitve in seznam prejemnikov; 
oceno tveganja za naravo; 
dokazila, da je organizem dovoljeno uporabljati vsaj v treh 
ekološko primerljivih evropskih državah; 
dokazila, da je organizem namenjen uporabi za biotično 
varstvo rastlin; 
dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji za uporabo. 

Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, 
predpiše podrobnejše pogoje iz petega odstavka tega člena in 
podrobnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka. 

Uprava vodi evidenco o uvozu in uporabi tujerodnih vrst 
organizmov iz tega člena. 
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V. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

Stroške tečajev strokovnega usposabljanja za pridobitev 
dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov plača vlagatelj. 

54. člen 
(pridobivanje in uporaba podatkov) 

Zaradi analiziranja in sprejemanja ukrepov zdravstvenega varstva 
rastlin lahko Uprava za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk 
na podlagi tega zakona, pridobiva in uporablja podatke, ki jih v 
okviru predpisanih zbirk vodijo državni organi, javni zavodi in 
agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, zlasti iz: 

registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov; 
evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov 
oziroma živil; 
katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč; 
registra prostorskih enot; 
davčnega registra (davčna številka); 
centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, enotna 
matična številka občana, prebivališče); 
zemljiškega katastra (parcelna številka, meja parcele, 
površina, lastnik, upravljalec, najemnik); 
zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na 
posameznih parcelah); 
poslovnega registra Republike Slovenije; 
zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva in gozdarstva 
v agregatni obliki; 
zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu rastlin in rastlinskih 
proizvodov; 
zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (podatki o zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije 
in zakupnikov teh zemljišč); 
zbirk podatkov Hidrometeorološkega zavoda Republike 
Slovenije. 

Uprava lahko uporablja tudi temeljne topografske načrte, 
topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte. 

Uprava skladno s svojimi pristojnostmi povezuje svoje zbirke 
podatkov z vsemi zbirkami podatkov, ki se vodijo na ministrstvu, 
pristojnem za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Registri, evidence in druge zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu 
vzpostavi in vodi Uprava, se financirajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način 
pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister 
v soglasju z ministrom pristojnim za posamezno zbirko podatkov, 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov. 

VI.TAKSE IN STROŠKI 

58. člen 
(stroški) 

Vse stroške preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, ki so bile opravljene na zahtevo 
pristojnega inšpektorja zaradi ugotovitve zdravstvenega stanja 
rastlin, v primeru, kadar je izvid analize neugoden za imetnika, 
plača imetnik, pri katerem so bili vzeti uradni vzorci, razen če ni 
drugače predpisano. 

Vse stroške ukrepov po tem zakonu, nastale zaradi zagotavljanja 
zdravstvenega varstva rastlin, nosi imetnik. 

Za fitosanitarna spričevala se plačajo upravne takse. 

Za inšpekcijske preglede se plača posebna taksa. Minister 
predpiše višino posebne takse, vrsto in količino rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov in način plačila. 

Posebna taksa iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna 
Republike Slovenije in se vplačuje na poseben vplačilni račun, 
določen v skladu s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in 
razporejanja javnofinančnih prihodkov. Proračunski uporabnik, ki 
nadzira in skrbi za pobiranje posebne takse iz prejšnjega 
odstavka, je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

VII. ODŠKODNINE 

59. člen 
(odškodnina) 

Imetnik, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima pravico 
do odškodnine, če pristojni inšpektor v skladu s tem zakonom 
odredi uničenje ali drugačno odstranitev rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov pod pogojem, da: 

je imetnik takoj, ko je ugotovil ali sumil, obvestil o pojavu ali 
sumu na škodljivi organizem s seznamov I.A in II.A ali v 
primeru varovanega območja s seznamov I.B in II.B, 
je imetnik izvršil vse predpisane in odrejene ukrepe za 
zdravstveno varstvo rastlin. 

Odškodnina se plača iz proračuna Republike Slovenije. 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se škodljivi 
organizem pojavi pri uvozu rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov v Republiko Slovenijo. 

Postopek za izplačilo odškodnine se začne na zahtevo imetnika 
uničenih ali drugače odstranjenih rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov. Zahtevi, ki jo vloži na Upravo, mora 
priložiti odločbo pristojnega inšpektorja o odrejenih ukrepih. 

O upravičenosti do odškodnine in o njeni višini odloča Uprava v 
upravnem postopku. Višino odškodnine ugotovi posebna komisija, 
ki jo imenuje Uprava. 

Zoper odločbo o višini odškodnine ni mogoča pritožba in tudi ni 
mogoč upravni spor. Imetnik lahko v 30 dneh po vročitvi odločbe 
iz prejšnjega odstavka predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri 
odškodnino. 

V primeru, da se odločbe ne izda ali se je ne vroči imetniku v 60 
dneh od vložitve zahteve za izplačilo odškodnine, lahko imetnik 
predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri odškodnino. 

O zahtevkih iz šestega in sedmega odstavka tega člena odloča 
sodišče v nepravdnem postopku. 

Minister predpiše podrobnejše kriterije za določitev odškodnine 
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VIII. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
RASTLIN 

IX. JAVNA POOBLASTILA 

60. člen 
(opredelitev) 

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je z zakonom 
določena dejavnost, pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem 
interesu posebne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti 
javne službe). 

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega 
zlasti izvajanje nalog na področju opazovanja in napovedovanja 
škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju 
zdravstvenega varstva rastlin. 

Naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih 
organizmov so zlasti: 

spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki 
so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter 
določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje; 
evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih 
organizmov (epifitocije); 
napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih 
organizmov, na podlagi ustreznih podatkov; 
zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za 
namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih 
organizmov; 
opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike 
škodljivih organizmov; 
opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s 
svetovanjem in navodili za uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb; 
izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti 
zdravstvenega varstva rastlin. 

Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin so 
zlasti: 

izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi 
diagnostike škodljivih organizmov; 
dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim 
varstvom rastlin; 
strokovno usposabljanje odgovornih oseb za zdravstveno 
varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov; 
izdajanje rastlinskih potnih listov; 
izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
izvajanje dezinsekcije in dezinfekcije ter deratizacije za 
namene zdravstvenega varstva rastlin; 
opravljanje drugih strokovnih nalog. 

Minister podrobneje predpiše naloge iz tretjega in četrtega 
°dstavka tega člena. 

65. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe zdravstvenega 
^arstva rastlin izvaja Uprava, inšpekcijski nadzor opravlja 
"osanitarna inšpekcija, razen v primeru javne službe 

Nravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu, kjer se strokovni in 
,nspekcijski nadzor izvajata v skladu z zakonom, ki ureja področje 
9°zdarstva. 

'-'Prava lahko naloge strokovnega nadzora iz prejšnjega odstavka 
°deli drugim pravnim ali fizičnim osebam kot javno pooblastilo. 

68. člen 
(javna pooblastila) 

Uprava dodeli javno pooblastilo pravnim ali fizičnim osebam, ki 
izpolnjujejo pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti za naloge iz 65. člena in iz 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 
14. in 19. točke 76. člena tega zakona. 

Naloge zdravstvenega varstva rastlin na področju gozdarstva iz 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14. in 19. točke 76. člena tega zakona 
izvaja javna gozdarska služba, določena v zakonu, ki ureja 
varstvo gozdov, kot javno pooblastilo. 

Pogoje glede usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister. 

Izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti preverja komisija, ki 
jo imenuje predstojnik Uprave. Predstojnik Uprave z odločbo v 
upravnem postopku ugotovi izpolnjevanje pogojev glede 
usposobljenosti. 

Uprava dodeli javna pooblastila za opravljanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa. 

Javni razpis iz prejšnjega odstavka ni potreben za javne zavode, 
ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, tem se javno 
pooblastilo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem 
postopku. 

Uprava odloči o izbiri izvajalca z odločbo v upravnem postopku. 
V odločbi morajo biti navedeni tudi strokovni delavci, ki bodo 
dodeljeno dejavnost izvajali. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor. 

Nosilci javnega pooblastila so za izvajanje nalog, za katere jim je 
dano javno pooblastilo, odgovorni Upravi. 

Javna pooblastila prenehajo, če nosilec javnega pooblastila ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če dela v nasprotju s predpisi, 
kar ugotovi predstojnik Uprave z odločbo v upravnem postopku. 

Izvajanje nalog po javnem pooblastilu se krije iz proračuna 
Republike Slovenije. 

XII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

1. Minister 

2. Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in 
semenarstvo 

74. člen 
(Uprava) 

Uprava je osrednji odgovorni organ za zdravstveno varstvo rastlin 
v Republiki Sloveniji, za koordinacijo in izmenjavo informacij med 
organi in izvajalci javnih služb ter za poročanje Evropski komisiji. 

Upravne naloge in z njimi povezane strokovne naloge opravlja 
Uprava. 
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V upravnih stvareh, o katerih odloča Uprava, je ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) organ druge stopnje. 

75. člen 
(ukrepi predstojnika Uprave) 

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih organizmov in 
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji lahko, če obstaja 
nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti, predstojnik 
Uprave z odločbo: 

določi meje posebno nadzorovanega območja; 
omeji ali prepove premeščanje posameznih vrst rastlin na 
ozemlju Republike Slovenije; 
omeji ali prepove uvoz v Republiko Slovenijo ali tranzit 
posameznih vrst rastlin čez ozemlje Republike Slovenije. 

Predstojnik Uprave izda odločbo iz prejšnjega odstavka v skladu 
s predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje vnosa organizmov, 
ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in 
njihovega širjenja znotraj Skupnosti, do izdaje predpisa iz tretjega 
odstavka 12. člena tega zakona in o tem obvesti evropsko 
Komisijo. 

76. člen 
(pooblastila in naloge Uprave) 

Poleg pooblastil po drugih predpisih ima Uprava po tem zakonu 
zlasti naslednje naloge in pooblastila: 
1. sodelovanje pri oblikovanju in izvajanje politike zdravstvenega 

varstva rastlin; 
2. sodelovanje pri pripravi predpisov in opravljanje upravnih nalog 

s področja zdravstvenega varstva rastlin in skrb za njihovo 
izvajanje; 

3. izvajanje stalnega nadzora škodljivih organizmov; 
4. analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z 

namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov 
v državi in tujini; 

5. izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike 
škodljivih organizmov s seznamov I.A, II.A, I.B in II.B; 

6. priprava ocen tveganja v primeru nevarnosti pojava ali 
ugotovitve novih škodljivih organizmov, izdaja strokovnih 
navodil in ukrepov; 

7. izdelava strokovnih podlag pri določitvi okuženih območij, 
ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in 
varovanih območij; 

8. vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov; 
9. sprejemanje programov v zvezi z ukrepi za preprečevanje 

vnosa in širjenja škodljivih organizmov ter skrb za izvajanje 
programov; 

10. izvajanje ukrepov za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje 
škodljivih organizmov; 

11. zagotavljanje fitosanitarnih ukrepov; 
12. strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe v skladu 

s tem zakonom; 
13. poročanje o pojavih, izbruhih in širjenju škodljivih organizmov 

v državi in tujini; 
14. priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe 

in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna 
poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb; 

15. obveščanje držav izvoznic o zadržanih pošiljkah zaradi 
neizpolnjevanja fitosanitarnih zahtev; 

16. sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov, kijih sklepa 
Vlada na področju zdravstvenega varstva rastlin in skrb za 
njihovo izvajanje; 

17. skrb za obveščanje javnosti in zainteresiranih o zadevah s 
področja varstva rastlin in izdajanje publikacij; 

18. skrb za izvajanje poenotenih postopkov dela v skladu s 
predpisi in mednarodnimi zahtevami; 

19. vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju 
zdravstvenega varstva rastlin; 

20. zagotovitev strokovnega usposabljanja delavcev Uprave; 
21. sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi in tujini 

na delovnem področju; 
22. zastopanje Republike Slovenije v mednarodnih organih in 

organizacijah na področju zdravstvenega varstva rastlin; 
23. opravljanje drugih nalog, povezanih z zdravstvenim varstvom 

rastlin. 

79. člen 
(naloge in pooblastila inšpektorjev) 

Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko fitosanitarni ali gozdarski 
inšpektor po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 
1. dostopa do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 

predmetov kadarkoli in povsod tam. kjer se le-ti premeščajo, 
pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo ali drugače 
uporabljajo, kot tudi v prostorih kupcev in pri uvozu, izvozu 
ter tranzitu; 

2. opravlja inšpekcijske preglede rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov, kadarkoli in povsod tam, kjer se 
le-ti premeščajo, pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo 
ali drugače uporabljajo, kot tudi v prostorih kupcev in pri uvozu, 
izvozu ter tranzitu; 

3. pregleduje listine pravnih in fizičnih oseb v zvezi z 
zdravstvenim varstvom rastlin; 

4. jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
predmetov brez nadomestila njihove vrednosti zaradi 
opravljanja laboratorijskih analiz; 

5. preverja, če so pridelovalci, predelovalci, uvozniki in 
distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov 
vpisani v register; 

6. preverja, če so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskih potnih 
listov; 

7. preverja izpolnjevanje dolžnosti zavezancev iz registra v 
skladu s tem zakonom; 

8. preverja, ali izvajalci javnih služb, pravne in fizične osebe, ki 
jim je bilo dano pooblastilo po tem zakonu, izpolnjujejo 
predpisane pogoje; 

9. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog izvajalcev javnih 
služb; 

10. opravlja nadzor nad izdajo rastlinskih potnih listov; 
11. izdaja fitosanitarna spričevala za izvoz in fitosanitarna 

spričevala za ponovni izvoz; 
12. vpogleda registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 

nadzora; 
13. opravlja nadzor nad uvozom, gojenjem ali uporabo 

organizmov za biotično varstvo rastlin; 
14. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu; 
15. izvaja druge naloge povezane z zdravstvenim varstvom 

rastlin. 

80. člen 
(ukrepi inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora fitosanitarni ali gozdarski 
inšpektor po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 
lahko z odločbo: 
1. prepove uvoz škodljivih organizmov s seznamov, predpisanih 

po tem zakonu, in drugih določenih škodljivih organizmov; 
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2. prepove uvoz pošiljke in premeščanje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki ne izpolnjujejo 
pogojev v skladu s tem zakonom; 

3- za določen čas prepove na mestu pridelave gojenje 
predpisanih vrst rastlin; 

4- odredi ustrezno tretiranje pošiljk pri uvozu, izvozu in 
premeščanju ter rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, če ugotovi, da so okužene s predpisanimi 
škodljivimi organizmi; 

5- odredi odstranitev samo okuženih delov pošiljke, če ni 
nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov; 

6- odredi, da pošiljke ni dovoljeno prepustiti uvozniku, prevozniku 
oziroma osebi, ki rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete uvažajo ali premeščajo, dokler ni zaključen 
inšpekcijski pregled oziroma niso znani rezultati preiskav in 
uradnih testov; 

7- dovoli premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov (razen semena in rastlin za saditev) 
v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, na območja, 
na katerih ne predstavljajo nevarnosti za širjenje škodljivih 
organizmov oziroma na mesta industrijske predelave, pod 
njegovim nadzorom; 

8- odredi uničenje pošiljk pri uvozu ali pri premeščanju ter rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, če obstaja 
nevarnost širjenja škodljivih organizmov oziroma če niso 
izpolnjeni pogoji po tem zakonu; 

9- začasno prepove dejavnosti pridelovalca oziroma 
predelovalca, v celoti ali deloma in izdajo rastlinskih potnih 
listov, dokler se ne ugotovi, da je nevarnost za širjenje škodljivih 
organizmov odpravljena; 

1°- prepove izdajo rastlinskih potnih listov v primeru, da niso 
izpolnjeni pogoji za njihovo izdajo; 

11 ■ predlaga Upravi izbris iz registra, če ugotovi, da zavezanec 
iz registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti; 

12- predlaga Upravi, da v primeru večkratnih kršitev oziroma 
prenehanju izpolnjevanja predpisanih pogojev razveljavi 
dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov; 

13. do odločitve Uprave prepove opravljanje javne službe 
izvajalcem javnih služb, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, 
ter predlaga odvzem koncesije ali pooblastila; 

14- prepove uvoz, gojenje ali uporabo organizmov za biotično 
varstvo rastlin, če niso izpolnjeni pogoji po tem zakonu; 

5- odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti po tem 
zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, odpravijo v 
roku, ki ga določi; 

6- odredi potrebne ukrepe in potrebna dejanja za preprečevanje 
vnosa, pojava, širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov, 

17 
za katera je pooblaščen z zakonom in drugim predpisom; 
izreče denarno (mandatno) kazen na kraju samem v primerih, 
ki jih določa ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi 
Prekrška oziroma prijavi kaznivo dejanje; 

• odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi 
Podlagi izdanimi predpisi. 

Pito 

82. člen 
(inšpekcijska izkaznica) 

'sanitarni in gozdarski inšpektor morata imeti inšpekcijsko 
aznico, s katero se izkazujeta pri opravljanju inšpekcijskega 

"adzora. 

Minister predpiše obliko in vsebino inšpekcijske izkaznice. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

83. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba: 
1. če ne zavaruje in prepreči stika z drugimi rastlinami, 

rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti (drugi 
odstavek 9. člena), 

2. če daje in objavlja podatke v nasprotju z določbami tretjega 
odstavka 11. člena, 

3. če daje in objavlja podatke o pojavu na novo odkritega 
škodljivega organizma v Republiki Sloveniji brez odobritve 
Uprave (četrti odstavek 11. člena), 

4. če vnaša in širi škodljive organizme v nasprotju s 14. členom, 
5. če uvaža in premešča rastline, rastlinske proizvode in 

nadzorovane predmete v nasprotju s 15. členom, 
6. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena, 
7. če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 19. člena, 
8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena, 
9. če ne uvaža pošiljk rastlin čez določena vstopna mesta (prvi 

odstavek 24. člena), 
10. če uvaža pošiljke s seznama V.B.I brez fitosanitarnega 

spričevala (tretji ali četrti odstavek 25. člena), 
11. če uvaža pošiljke s seznama V.B.I, ki niso inšpekcijsko 

pregledane (prvi odstavek 25. člena), 
12. če o prispetju pošiljk rastlin ne obvesti fitosanitarnega 

inšpektorja (prvi odstavek 30. člena), 
13. če ne zagotovi inšpekcijskega pregleda, rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov (prvi in drugi odstavek 
41. člena), 

14. če izda rastlinski potni list v nasprotju s 46. členom, 
15. če ravna v nasprotju s 47. členom, 
16. če ravna v nasprotju s 48. členom, 
17. če ravna v nasprotju s 49. členom, 
18. če vnaša, goji ali uporablja domorodne vrste organizmov v 

nasprotju z drugim odstavkom 52. člena, 
19. če uvaža ali uporablja tujerodne organizme v nasprotju z 

drugim, tretjim in četrtim odstavkom 53. člena, 
20. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 55. člena, 
21. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz prvega 

odstavka 62. člena, 
22. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z drugim 

odstavkom 63. člena, 
23. če sta semenski in sadilni material v prometu v nasprotju s 

četrtim odstavkom 90. člena in tretjim odstavkom 91. člena, 
24. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 92. člena. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba. 
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84. člen 
(mandatne kazni) 

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba: 
1. če ne ravna v skladu z drugim odstavkom 5. člena ali s prvim, 

drugim oziroma četrtim odstavkom 6. člena, 
2. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji 

odstavek 30. člena, četrti odstavek 36. člena), 
3. če ravna v nasprotju s 37. členom, 
4. če premešča rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 

predmete v nasprotju z 38. členom ali prvim odstavkom 39. 
člena. 

5. če izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja Uprave (drugi 
odstavek 42. člena), 

6. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 50. člena, 

7. če kot izvajalec zdravstvenega varstva rastlin ne vodi in 
sproti dopolnjuje predpisanih evidenc, registrov in baz 
podatkov v skladu s prvim odstavkom 56. člena. 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
posameznik, ki stori dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična 
oseba. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

i. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin 
(EVA 2004-2311-0018) 

2- Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES s katerimi je 
Usklajen predlog akta: 

direktiva sveta 2000/29/ES z vsemi spremembami in 
dopolnitvami: 32001D0441, 32001L0033, 32002L0028, 
32002L0036, 32003D0063, 32003L0022, 32003R0806, 
32003L0047, 32003L0116, 32004D0095, 32004L0031, zlasti kot 
ie spremenjena z 32002L0089 - usklajeno 

direktiva komisije 92/70/egs - usklajeno 
direktiva komisije 92/90/egs - usklajeno 
direktiva komisije 92/ios/egs - usklajeno 
direktiva komisije 93/so/egs - usklajeno 
direktiva komisije 93/51/egs - usklajeno 
direktiva komisije 94/3/es - usklajeno 
DIREKTIVA KOMISIJE 95/44/ES,spremenjena z 31997L0046 - 
uskla|eno 
direktiva KOMISIJE 98/22/ES - usklajeno 
DIREKTIVA KOMISIJE 2001/32/ES spremenjena z 32002L0029, 
32003L0021, 32003L0046 in 32004L0032 - usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

Komisija ES. države članice ES. SIGMA, OECD. Univerza...) 

/ 

Da 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra: 
vodje pravne službe: 

Mojca Geč-Zvržina univ.dipl.prav. 
dr. Milan POGAČNIK 

MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SEMENSKEM MATERIALU 

KMETIJSKIH RASTLIN (ZSMKR-A) 

- nujni postopek - EPA 1391 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-2311-0019 
Številka: 320-31/2002-2 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.6.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SEMENSKEM MATERIALU 
KMETIJSKIH RASTLIN, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin 
obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko 
Popravljivih posledic za delovanje države. 

Slovenija je na podlagi Pogodbe o pristopu s 1. majem 2004 
postala polnopravna članica Evropske unije in s tem dnem 
prevzela vse pravice in obveznosti, ki veljajo za države članice, 
razen posebnih ureditev, ki so bile dogovorjene v pogajanjih in 
so določene v Aktu o pristopu. 

Od dneva pristopa je torej celoten pravni red, ki velja v Evropski 
uniji, veljaven tudi za in v Sloveniji. Popolna ali delna ali začasna 
odstopanja od veljavnih predpisov so možna samo v tolikšni 
meri, kot je opredeljeno v Aktu o pristopu oziroma v izvirnih 
Pogodbah. 

Pravni red Evropske unije predstavljajo predpisi, ki neposredno 
veljajo v vseh državah članicah in predpisi, katerih določbe 
morajo države članice za izvajanje pravnega reda Evropske 
unije (Acquis Communotaire) prenesti v nacionalno zakonodajo 

(Direktive). Slovenija je na področju trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin pretežni del Acquis-a prenesla v 
svojo zakonodajo do 1. 12. 2003. 

Evropska komisija je pred pristopom novih držav k Evropski 
uniji opravila preveritev usklajenosti zakonodaje, to je sprejetih 
in uveljavljenih nacionalnih predpisov v državah pristopnicah, 
z Acquis-jem. Na podlagi primerjalnih tabel (Tables of corre- 
spondence - TOC), ki so jih morale izpolniti države pristopnice, 
je podala pripombe in mnenje glede usklajenosti ter države 
pristopnice opozorila na določbe, ki jih je še potrebno uskladiti 
oziroma odpraviti neskladnosti s predpisi in pogodbenimi 
določbami. 

Možna posledica v primeru nepravočasne uskladitve naše 
zakonodaje z Acquis-jem na področju trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin je predvsem uvedba postopka po 
zaščitnih klavzulah za notranji trg. Prav tako lahko posamezniki 
in pravni subjekti na območju Republike Slovenije od 1. maja 
2004 tožijo državo za škodo, ki jim bo nastala zaradi kršitev 
pri izvajanju Evropskega pravnega reda. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
dr. Vida Čadonič Špelič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
mag. Katarina Groznik, direktorica Fitosanitarne uprave, 

- dr. Jože lleršič, podsekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH 

RASTLIN 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1. Ocena stanja 

Z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin, (v 
nadaljevanju: ZSMKR), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel 12. junija 2002 in objavil v Uradnem listu RS, št. 58/02, je 
Republika Slovenija na novo uredila področje pridelave, dodelave 
oziroma priprave za trg ter trženja semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, vključno z uvozom. V ZSMKR je zakonodajalec 
opredelil temeljne zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da 
se semenski material kmetijskih rastlin lahko trži, pravice in 
obveznosti oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na prej navedenem 
področju. V ZSMKR so posebej opredeljeni postopek uradne 
potrditve in postopek vpisa sorte v sortno listo, postopek pri 
uvozu semenskega materiala kmetijskih rastlin, uradni in 
inšpekcijski nadzor, pristojnosti državnih organov ter kazenske 
določbe. V ZSMKR je Uprava Republike Slovenije za varstvo 
rastlin in semenarstvo, ki je organ v sestavi ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, določena kot osrednji odgovorni organ za izvajanje 
nalog in pooblastil iz zakona, razen inšpekcijskega nadzora, za 
katerega sta pristojna fitosanitarni in kmetijski inšpektor. Z ZSMKR 
se vzpostavi register dobaviteljev semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, ki ga vodi Uprava. ZSMKR je bil podlaga za 
sprejem in uveljavitev standardov in zahtev kakovosti, ki so veljali 
za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin v državah 
članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v času 
predložitve predloga zakona v zakonodajni postopek. 

ZSMKR ni povzel vseh določb pravnega reda EU, ker Republika 
Slovenija še ni bila članica EU oziroma del enotnega notranjega 
trga EU (uvoz, skupni katalog sort, obveznosti poročanja organom 
EU in drugim državam članicam, sodelovanje s pristojnimi organi 
drugih držav članic, posebne omejitve trženja ali izjeme pri trženju, 
obveznost implementacije predpisov, ki jih sprejmejo organi EU, 
v nacionalno zakonodajo ter sklicevanje na predpise EU pri objavi 
nacionalne zakonodaje). 

Z Zakonom o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi 
določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (v 
nadaljnjem besedilu: ZdZPKG), ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 45/04 in je začel veljati 1. maja 2004 (na dan pristopa 
Republike Slovenije k EU), je Republika Slovenija uvedla 
najnujnejše spremembe določb ZSMKR zaradi zagotovitve 
delovanja enotnega notranjega trga (neovirano trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je bil pridelan in dan 
na trg v eni od držav članic EU v skladu s predpisi EU, neovirano 
trženje semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane 
v skupni katalog sort poljščin, v skupni katalog sort zelenjadnic 
ali v sortno listo v katerikoli državi članici EU, uvoz semenskega 
materiala kmetijskih rastlin iz tretjih državi pod pogoji, ki jih določa 
predpis EU, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah). 
ZdZPKG še ne pomeni dokončne uskladitve predpisov, ki urejajo 
področje pridelave in trženja semena in sadilnega materiala 
kmetijskih rastlin ter vpisa sort v sortno listo s pravnim redom 
EU. 

1.2. Razlogi za sprejem zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem 
materialu kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: ZSMKR-1) je 
potrebno sprejeti iz naslednjih razlogov: 

Evropska komisija je pred pristopom novih držav k EU opravila 
preveritev usklajenosti zakonodaje, to je sprejetih in uveljavljenih 
nacionalnih predpisov v državah pristopnicah, s pravnim redom 
EU. Na podlagi primerjalnih tabel (Tables of correspondence: v 
nadaljnjem besedilu: TOC tabele), ki so jih morale izpolniti države 
pristopnice, je podala pripombe in mnenje glede usklajenosti ter 
države pristopnice opozorila na določbe, ki jih je še potrebno 
uskladiti. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZSMKR 
so upoštevane pripombe Evropske komisije izhajajoč iz TOC 
tabel. 

Pravni red Evropske unije se stalno spreminja in dopolnjuje. Od 
sprejetja ZSMKR (12.junij 2002) je bilo v EU sprejetih 5 direktiv, ki 
so na novo uredile vpis sort poljščin in zelenjadnic v skupni katalog 
sort ter trženje semenskega materiala določenih vrst ali skupin 
kmetijskih rastlin (seme pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic ter 
semenski krompir). Direktiva, ki ureja trženje materiala za 
vegetativno razmnoževanje trte, je bila pomembno spremenjena 
in dopolnjena. Sprejeta je bila direktiva, ki je na novo uredila 
izvajanje primerjalnih poskusov in testov Skupnosti, v katerih je 
dolžna sodelovati vsaka država članica, v kateri se določen 
semenski material prideluje oziroma trži. Sprejeta je bila tudi nova 
odločba o priznanju enakovrednosti semena poljščin, ki je bil 
pridelan v tretjih državah. 

Zakon o prekrških, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/03, 
je z vidika ureditve prekrškov in kazni ter izrazov uvedel nekatere 
novosti, katere je potrebno uskladiti v materialnem zakonu. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilj ZSMKR-1 je poleg polne uskladitve s pravnim redom EU, 
zakonom o prekrških in predpisi o državni upravi tudi dograditev 
ter redakcijski popravki ZSMKR. Zakon uresničuje zahteve, ki 
izhajajo iz uvodoma naštetih direktiv in priporočil Komisije na 
podlagi izpolnjenih TOC tabel. 

Zakon temelji na naslednjih načelih: 
enakopravne obravnave oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, 
pripravo za trženje in trženjem semenskega materiala na 
območju Evropske skupnosti, 
zagotavljanja neoviranega pretoka semenskega materiala 
kmetijskih rastlin na enotnem trgu Evropske skupnosti ob 
upoštevanju sprejetih standardov in predpisov kakovosti, 
izvajanja celovitega in sistematičnega nadzora nad pridelavo, 
pripravo za trženje in trženjem semenskega materiala zaradi 
zagotavljanja ustrezne kakovosti semenskega materiala na 
trgu, 
zmanjševanja ovir v mednarodni trgovini s semenskim 
materialom na podlagi usklajenih postopkov in zahtev, ki veljajo 
na skupnem trgu Evropske skupnosti za priznavanje 
enakovrednosti semenskega materiala, ki se uvaža iz tretjih 
držav, 
ohranjanja biotske raznovrstnosti, varstva okolja in varstva 
potrošnikov, 
sodelovanja med pristojnimi državnimi organi s ciljem 
medsebojne izmenjave podatkov in vzpostavljanja skupnih 
baz podatkov, ki se nanašajo na pridelavo in trženje 
semenskega materiala. 
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Poglavitne rešitve predlaganega zakona 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se 
odpravljajo neskladnosti, ugotovljene pri preverjanju usklajenosti 
zakonodaje s pravnim redom EU na področju trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin ter vpisa sort kmetijskih rastlin v sortno 
listo, zaradi zagotavljanja enotnega notranjega trga oziroma 
prostega pretoka blaga na območju držav EU. Trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin ter vpis sort v sortno 
listo ureja 11 osnovnih direktiv, ki za posamezno vrsto ali skupino 
kmetijskih rastlin določajo pogoje in zahteve za trženje ter izjeme 
od teh pogojev in zahtev, ki jih države članice morajo prenesti v 
svojo zakonodajo zaradi zagotovitve enotnega trga EU. V 
direktivah je tudi določeno, katere izjeme smejo države članice 
pri tem uporabljati. V predloženem zakonu se večina sprememb 
nanaša na določbe, ki pomenijo uskladitev s predpisi EU prav 
glede teh izjem, ki jih Republika Slovenija do pristopa k EU ni 
smela predpisati oziroma uporabljati. V zakonu se na novo 
vzpostavlja sistem dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobaviteljev, 
ki je potreben zaradi uskladitve s predpisi o zdravstvenem varstvu 
rastlin, ki uvajajo sistem rastlinskih potnih listov; v obeh primerih 
gre za uradne dokumente, ki jih izdajajo fizične in pravne osebe, 
ki se ukvarjajo s pridelavo in trženjem oziroma premeščanjem 
določenih vrst rastlin, zato je nujno, da sta oba sistema usklajena. 

Hkrati s temi spremembami se zakon usklajuje z določbami 
zakona o prekrških, gre predvsem za uskladitev z novimi ter- 
mini, ki jih uvaja zakon o prekrških. 

3- Primerjalni pregled ureditve pridelave in trženja 
semenskega materiala kmetijskih rastlin v 
drugih državah 

področju pridelave in trženja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin ter vpisa sort v sortno listo države članice na različne 
načine zagotavljajo usklajenost svoje zakonodaje s predpisi 
Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu predpisi Skupnosti). 
predpisi Skupnosti s tega področja so praviloma direktive in se 
Pogosto spreminjajo. V večini držav članic z zakoni urejajo 
Pristojnosti in obveznosti ter na splošno postopke in pogoje, ki 
morajo biti v določeni zadevi izpolnjene. Podrobneje so pogoji in 
zahteve opredeljeni v podzakonskih izvedbenih predpisih, ki jih je 
mogoče hitreje spreminjati in tako zagotoviti usklajenost nacionalne 
Zakonodaje s pravnim redom EU. Izvedbene predpise v nekaterih 
državah izdaja pristojno ministrstvo v nekaterih pa je pristojnost 
*a sprejem izvedbenih predpisov (zlasti določitev metod in 
Podrobnejših postopkov) prenesena na organe, ki so pooblaščeni 
ali imenovani za potrjevanje semenskega materiala. 

3-1- Avstrija 

^ Avstriji urejata področje kakovosti semenskega materiala dva 
'očena zakona: zakon o semenu (Saatgutgesetz 1997), ki ureja 
trženje semena ter vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo, ter 
?akon o sadilnem materialu (Pflanzgutgesetz 1997), ki ureja 
Pridelovanje in trženje sadilnega (razmnoževalnega) materiala 
kmetijskih rastlin. V obeh zakonih so povzeta temeljna načela 
direktiv Skupnosti, ki urejajo področje semenarstva. Za izvajanje 
Podpisov je pristojna Avstrijska agencija za zdravstvo in prehrano 

■ GES), ki je javni zavod in ga sestavlja 9 inštitutov. Inštitut za 
Pridelavo rastlin je pristojen za upravne in strokovne naloge, 
Povezane z vpisom sort v sortno listo in varstvom sort rastlin, 
nstitut za seme je pristojen za podobne naloge na področju 

^radnega potrjevanja in za sodelovanje z Evropsko komisijo. 
°dzakonski predpisi dajejo agenciji pristojnost, da sprejema 

metode in tehnična navodila za izvajanje predpisov s področja 
Semenarstva. 

3.2. Nemčija 

V Nemčiji je Zvezni urad za sorte rastlin (Bunsesortenamt - BSA) 
na državni ravni pristojen za vpis sort v sortno listo ter za 
koordinacijo in mednarodno sodelovanje v semenarstvu. BSA 
tudi zastopa Nemčijo v delovnih skupinah in odborih Evropske 
komisije. Zakonski in podzakonski prepisi s področja 
semenarstva, ki implementirajo pravni red Evropske unije, so 
sprejeti na zvezni ravni. Imajo več organov za potrjevanje semena 
na deželni ravni. 

3.3. Nizozemska 

Na Nizozemskem za področje semenarstva nimajo osrednjega 
odgovornega organa, ampak so pristojnosti razdeljene med več 
institucij. Zakonska podlaga je Zakon o semenu in sadilnem 
materialu (ZPW - 1967). Tako kot v vseh drugih državah EU, se 
lahko trži samo uradno potrjen semenski material sort, ki so 
vpisane v sortno listo, ob upoštevanju določenih izjem (okrasne 
rastline, sadne vrste). Pristojni organ za potrjevanje semena 
poljščin in za nadzor pri trženju je Nizozemska inšpekcijska služba 
(NAK), ki je zasebna družba, s pooblastilom ministrstva za 
kmetijstvo. NAKT je sorodna institucija za potrjevanje semenskega 
materiala in za nadzor trženja semenskega materiala zelenjadnic. 
Podrobnejše izvedbene predpise s področja semenarstva izdajata 
NAK in NAKT, s soglasjem ministrstva za kmetijstvo. 

3.4. Republika Češka 

Na Češkem je osrednji odgovorni organ za področje semenarstva 
Centralni inštitut za nadzor in preizkušanje v kmetijstvu (UKZUZ). 
Oddelek za preizkušanje sort rastlin je pristojen za vodenje 
postopka za vpis sorte v sortno listo in zastopa državo na sejah 
stalnega odbora za seme Evropske komisije. Oddelek za seme 
in sadilni material je odgovoren za potrjevanje semenskega 
materiala in za strokovni in inšpekcijski nadzor nad pridelovanjem, 
dodelovanjem in trženjem semenskega materiala. Podzakonske 
predpise, ki implementirajo pravni red EU izdaja ministrstvo za 
kmetijstvo. 

4. Finančne in druge posledice predloga zakona: 

4.1. Ocena finančnih posledic za državni proračun: 

Zaradi sprejetja ZSMKR-I ne bodo potrebno zagotoviti dodatnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

4.2. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem predloga 
zakona 

Za izvajanje dodatnih nalog, ki jih prinaša predlog zakona ZSMKR 
-I, ne bodo potrebne dodatne zaposlitve v Fitosanitarni upravi 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava). 

Za vodenje dodanih podatkov o izdanih dovoljenjih za izdajo etiket 
in potrdil dobavitelja v registru dobaviteljev bo potrebno prilagoditi 
računalniško aplikacijo FITO/SEME register, kar bo izvedeno v 
okviru rednega vzdrževanja aplikacije. 

Uprava bo imenovala fizične in pravne osebe za izvajanje dejanj 
pod uradnim nadzorom v postopku uradne potrditve semenskega 
materiala kmetijskih rastlin in vzpostavila evidenco teh oseb. 

Uprava bo morala zagotoviti sodelovanje v primerjalnih poskusih 
in testih, ki se izvajajo na nivoju Evropske skupnosti, tako da bo 
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v okviru obstoječe naknadne kontrole semenskega materiala 
zagotovila ustrezno število vzorcev semenskega materiala v 
skladu s programom vzorčenja in testiranja, ki ga sprejme 
Komisija. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list 
RS, št. 58/02 in 45/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

»Ta zakon določa dejavnost javne službe na področju 
semenarstva in izvajalce javne službe ter ureja pogoje za pridelavo, 
pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin: žit, krmnih rastlin, krompirja, pese, oljnic in predivnic, 
zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, vinske trte in hmelja (v 
nadaljnjem besedilu: semenski material kmetijskih rastlin), določa 
obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, 
uvozom in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
predpisuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin in način zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, 
ter ureja vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje 
sort, ki so vpisane v sortno listo, posebno preizkušanje sort 
kmetijskih rastlin za opisno sortno listo, ureja pridobivanje, 
izmenjavo podatkov in povezovanje podatkov v informacijski 
sistem, določa nosilca javnega pooblastila, imenovanje 
laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort in hrambe standardnih 
vzorcev in inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z: 

Direktivo Sveta št. 66/401 /EGS o trženju semena krmnih 
rastlin (UL L št. 125, z dne 11.7.1966) s spremembami; 
Direktivo Sveta št. 66/402/EGS o trženju semena žit (UL L št. 
125, z dne 11.7.1966), s spremembami; 
Direktivo Sveta št. 68/193/EGS o trženju materiala za 
vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93, z dne 17.4.1968) 
s spremembami; 
Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in 
sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 157, 
z dne 10.6.1992) s spremembami; 
Direktivo Sveta št. 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega 
materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenega za pridelavo 
sadja (UL L št. 157, z dne 10.6.1992) s spremembami; 
Direktivo Sveta št. 98/56/ES o trženju razmnoževalnega 
materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226, z dne 13.8.1998) s 
spremembami; 
Direktivo Sveta št. 2002/53/ES o skupnem katalogu sort 
poljščin (UL L št. 193, z dne 20.7.2002) s spremembami; 
Direktivo Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese (UL L št. 
193, z dne 20.7.2002) s spremembami; 
Direktivo Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic 
(UL L št. 193, z dne 20.7.2002) s spremembami; 
Direktivo Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja 
(UL L št. 193, z dne 20.7.2002) s spremembami; 
Direktivo Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in 
predivnic (UL L št. 193, z dne 20.7.2002) s spremembami.«. 

2. člen 

Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Ta zakon se uporablja za semenski material kmetijskih 
rastlin vrst, ki so opredeljene v predpisih Evropske skupnosti iz 
1. člena tega zakona. 

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za semenski mate- 
rial drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan in se trži v Republiki 
Sloveniji. 

(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material 
drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan v drugi državi članici 
Evropske unije in se trži v Republiki Sloveniji. 

(4) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material 
kmetijskih rastlin, ki je namenjen izvozu v države, ki niso članice 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: izvoz), kolikor ni s tem 
zakonom drugače predpisano. 

(5) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minis- 
ter), predpiše vrste kmetijskih rastlin iz prvega in drugega 
odstavka tega člena.«. 

3. člen 

V 4. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. Partija je določena količina ali število enot semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki je prepoznavna po homogenosti 
sestave in po izvoru.«. 

Dodata se novi 12. in 13. točka, ki se glasita: 

»12. Osrednji odgovorni uradni organ za vodenje registra 
dobaviteljev, izvajanje upravnih nalog na področju pridelave, 
priprave za trg in trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, vpisa 
sort v sortno listo, nadzora nad izvajanjem tega zakona, 
sodelovanje z organi Evropske unije in držav članic Evropske 
unije ter mednarodne izmenjave podatkov in informacij, je organ 
v sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, določen v skladu 
z uredbo vlade (v nadaljnjem besedilu: Uprava). 

13. Uradni ukrepi so vsa dejanja, ki jih na podlagi tega zakona 
izvajajo državni organi ali fizične ali pravne osebe javnega ali 
zasebnega prava po pooblastilu ali na podlagi imenovanja 
Uprave.«. 

4. člen 

V tretjem odstavku 5. člena se v prvem stavku beseda »lahko« 
črta. 

5. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 
(izjema) 

Ne glede na določbe prejšnjega člena vpis v register dobaviteljev 
ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno z distribucijo 
in prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin v izvirnem 
pakiranju.«. 

6. člen 

Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» Register dobaviteljev vzpostavi in vodi Uprava.«. 
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V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ime, priimek in naslov« 
nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča«. 

V četrti alinei se besedilo »ime in priimek, naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča«. 

7. člen 

V drugi alinei prvega odstavka 9. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

V peti alinei se besedilo »ime in priimek, naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča«. 

Na koncu pete alinee se pika nadomesti s podpičjem in se doda 
nova šesta alinea, ki se glasi: 

» - o dovoljenjih za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz 20. člena 
tega zakona.«. 

8. člen 

Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin iz petega 
odstavka 3. člena tega zakona se lahko trži, če je bil pridelan v 
skladu z zahtevami za pridelavo posamezne kategorije in če 
9lede kakovosti izpolnjuje predpisane zahteve za predpisano 
kategorijo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«. 

V četrtem odstavku se za besedilom »na trgu v« doda beseda 
"homogenih«. 

V petem odstavku se besedilo »ravnanje z« črta. 

V sedmem odstavku se besedilo »je bil pridelan pod uradnim 
nadzorom in« črta. 

V osmem odstavku se v napovednem stavku za besedo »Minis- 
ter« doda besedilo »v skladu s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega 
*akona«. 

V prvi alinei se za besedilom »ter za posamezno kategorijo« 
doda besedilo »zahteve za pridelavo in«. 

dodata se nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita: 

"(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister, za 
Pridelavo in trženje v Republiki Sloveniji, predpiše dodatne ali 
strožje zahteve za posamezno kategorijo semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, če to ni v nasprotju s predpisi Skupnosti iz 1. 
°lena tega zakona. 

(10) Minister lahko samo na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni 
0r9an Skupnosti, omeji oziroma prepove trženje semenskega 
Materiala kmetijskih rastlin, ki je bil pridelan in dan na trg v eni od 
držav članic Evropske unije in izpolnjuje zahteve, določene s 
Predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje 
dodatnih oziroma strožjih zahtev iz prejšnjega odstavka.«. 

Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek. 

9. člen 

V drugem odstavku 12. člena se besedilo »zavarovana v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana 
v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona« nadomesti 
z besedilom »splošno znana ali zavarovana v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo novih sort rastlin, «. 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Semenski material sort iz prejšnjega odstavka, ki so vpisane 
v sortno listo ali so splošno znane ali zavarovane, se lahko trži le, 
če je označen z uradnim imenom sorte. 

(4) Semenski material sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo 
ali so v postopku varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo vpis 
sorte v sortno listo in varstvo novih sort rastlin, mora biti v skladu 
s temi predpisi na trgu označen z žlahtniteljevo oznako ali s 
predlaganim imenom sorte, dokler postopek ni končan.«. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

10. člen 

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Ne glede na določbo petega odstavka prejšnjega člena lahko 
Uprava na zahtevo dobavitelja v skladu s predpisanimi pogoji 
dovoli trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa 
sorte v sortno listo: 

pri žitih, krmnih rastlinah, pesi, oljnicah in predivnicah ter 
krompirju za neuradna testiranja ali poskusne namene, 
vendar največ do predpisane količine; 
pri zelenjadnicah za določeno obdobje. 

(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem 
obrazcu navede zlasti: 
- osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali 

firmo in sedež; 
vrsto, sorto in količino semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki ga namerava tržiti; 
pri zelenjadnicah obdobje v katerem ga namerava tržiti. 

(3) Uprava izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če so 
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena in pri zelenjadnicah 
določi obdobje trženja. 

(4) Za semenski material kmetijskih rastlin, ki je GSO ali ki vsebuje 
GSO, izda Uprava dovoljenje iz prvega odstavka tega člena le, 
če izpolnjuje tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo GSO. 

(5) Semenski material iz prvega odstavka tega člena mora biti na 
trgu označen na predpisan način. 

(6) Minister predpiše količino semenskega materiala, obdobje 
trženja in podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja iz prvega 
odstavka tega člena, obrazec iz drugega odstavka tega člena ter 
način označitve semenskega materiala iz prejšnjega odstavka.«. 

11. člen 

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin, 
namenjen ekološki pridelavi, se lahko trži, če izpolnjuje poleg 
zahtev iz 10. člena tega zakona tudi posebne zahteve za trženje, 
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določene za takšen semenski material s predpisi, ki urejajo 
ekološko pridelavo. 

(2) Semenski material ohranjevalne sorte iz 55. člena tega zakona 
se lahko trži, če se trži do predpisane količine in izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

(3) Minister predpiše največjo količino ter podrobnejše pogoje za 
trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte iz prejšnjega 
odstavka.«. 

12. člen 

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi: 

»14a. člen 
(posebne izjeme glede trženja) 

(1) Ne glede na določbe 5., 10., 12. in 20. člena tega zakona se 
lahko na območju Republike Slovenije za poskuse in testiranja, 
za znanstvene namene, za selekcijo oziroma za ohranjanje 
genske raznolikosti trži semenski material kmetijskih rastlin, tudi 
če glede kakovosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev, če sorta ni 
vpisana v sortno listo, če ga trži dobavitelj, ki ni vpisan v register 
dobaviteljev, ali če dobavitelj nima dovoljenja iz 20. člena tega 
zakona pod naslednjima pogojema: 

da se trži do predpisane količine in 
da je označen na predpisan način. 

(2) Ne glede na določbe četrtega odstavka 10. člena tega zakona 
se lahko na območju Republike Slovenije pri določenih vrstah 
kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona 
pod pogojem, da je namenjen izključno končnemu potrošniku in 
da je označen na predpisan način, trži: 

majhna količina semenskega materiala, ki ne izpolnjuje zahtev 
glede homogenosti partije, pakiranja, zapiranja in označevanja, 
semenski material v majhnih pakiranjih, ki niso uradno zaprta 
in označena na predpisan način. 

(3) Minister predpiše največje količine semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, ki se smejo tržiti za namene iz prvega odstavka 
tega člena, vrste kmetijskih rastlin ter kaj se šteje za majhno 
količino semenskega materiala iz prve alinee prejšnjega odstavka, 
vrste kmetijskih rastlin ter kaj se šteje za majhna pakiranja iz 
druge alinee prejšnjega odstavka, podrobnejše pogoje glede 
pakiranja, zapiranja ter način označevanja semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, ki se sme tržiti v skladu s tem členom.«. 

13. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 15. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

14. člen 

Besedilo drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

» Semenska mešanica se lahko trži, če: 
vsaka sestavina semenske mešanice pred mešanjem 
izpolnjuje zahteve za trženje iz 10. in 12. člena tega zakona, 
izpolnjuje predpisane zahteve za trženje semenskih mešanic 
ter je pakirana in označena na predpisan način in 

- dobavitelj, ki pripravlja semenske mešanice, izpolnjuje 
predpisane pogoje.«. 

V četrtem odstavku se besedilo »po tem zakonu« nadomesti z 
besedilom »v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske 
unije«. 

V petem odstavku se za besedilom »zahteve za trženje« doda 
besedilo », pogoje iz tretje alinee drugega odstavka tega člena«. 

15. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 17. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

16. člen 

V prvem odstavku 18. člena se 2. točka črta. 

V drugem odstavku se besedilo »in 2.« ter besedilo »oziroma 2.« 
črta. 

V tretjem odstavku se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča«. 

17. člen 

V drugem odstavku 19. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da 
se glasita: 
» 2. določiti metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz 

prejšnje točke, 
3. v skladu z metodami iz prejšnje točke izvajati preglede, s 

katerimi zagotovi stalno spremljanje in nadzor kritičnih 
točk iz 1. točke tega odstavka, izvajati ukrepe, potrebne 
za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih 
organizmov iz sedmega odstavka tega člena, jemati 
vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratoriju, imenovanem 
v skladu s 76. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
imenovani laboratorij) za namen spremljanja kakovosti 
pridelave ter na predpisan način voditi zapise o 
spremljanju in nadzoru kritičnih točk ter o izvedenih 
ukrepih za zagotovitev skladnosti semenskega materiala 
s predpisanimi zahtevami, «. 

Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi: 

»omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora ali 
pregleda iz tretjega odstavka 66. člena tega zakona, dopustiti 
odvzem vzorcev in v času uradnega ali inšpekcijskega nadzora 
spremljati pristojnega inšpektorja, sam ali njegova odgovorna 
strokovna oseba, ter mu na njegovo zahtevo predložiti dokazila 
in evidence, ki jih hrani oziroma vodi v skladu s tem odstavkom, 
in mu nuditi vse potrebne informacije, «. 

V tretjem odstavku se besedilo »tri leta« nadomesti z besedilom 
»eno leto« in besedilo »pet let« se nadomesti z besedilom »tri 
leta«. 

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Dobavitelj mora na predpisan način voditi seznam sort sadnih 
oziroma okrasnih rastlin, če te sorte niso vpisane v sortno listo ali 
splošno znane ali zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
novih sort rastlin.«. 

V petem odstavku se besedilo »iz 1., 2. in 5. točke« nadomesti z 
besedilom »1., 2., 3. in 5. točke«. 
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V šestem odstavku se besedilo »iz 1. in 2. točke« nadomesti z 
besedilom »1., 2. in 3. točke«. 

Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Dobavitelj, ki pri izvajanju obveznosti iz tega člena ugotovi 
karantenske škodljive organizme, določene s predpisi, ki urejajo 
zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: karantenski 
škodljivi organizmi) ali če sumi na pojav karantenskih škodljivih 
organizmov, ali če ugotovi, da so se škodljivi organizmi, ki 
pomembno vplivajo na kakovost semenskega materiala kmetijskih 
rastlin in so določeni v predpisu iz osmega odstavka 10. člena 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nadzorovani škodljivi 
organizmi) pojavili v večjem obsegu, kot je predpisano, mora o 
tem nemudoma obvestiti Upravo in pristojnega inšpektorja.«. 

V osmem odstavku se številka »2.« nadomesti s številko »3.«. 

18. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» 20. člen 
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja) 

(1) Dobavitelj lahko trži semenski material kmetijskih rastlin, razen 
semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
10. člena tega zakona, če ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket 
in potrdil dobavitelja in če na podlagi pregledov iz 3. točke drugega 
odstavka prejšnjega člena ugotovi, da semenski material izpolnjuje 
zahteve iz 10. in 12. člena tega zakona, in če zanj izda predpisane 
etikete oziroma potrdilo dobavitelja. 

(2) Uprava izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na zahtevo 
dobavitelja, ki jo vloži na predpisanem obrazcu in v kateri navede 
zlasti podatke o: 

dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo 
neponovljivo registrsko številko, 
mestu pridelave, 
vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin, ki jih prideluje in trži. 

(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka priloži dokazila, da izpolnjuje 
obveznosti iz 1., 2., in 3. točke drugega odstavka prejšnjega 
člena, vzorec etikete in potrdila dobavitelja, ter izjavo, da je 
seznanjen z drugimi obveznostmi dobavitelja po tem zakonu. 

(4) Uprava izda dobavitelju za vrste ali skupine kmetijskih rastlin, 
navedenih v zahtevi, dovoljenje za izdajo etiket in potrdil 
dobavitelja, če ugotovi, da dobavitelj izpolnjuje obveznosti iz 1., 
2-. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena. 

(5) Uprava lahko pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka 
Pri dobavitelju preveri izpolnjevanje obveznosti iz 1., 2. in 3. točke 
dogega odstavka prejšnjega člena. 

(6) Dobavitelj mora pridobiti dovoljenje Uprave iz četrtega 
odstavka tega člena za vsako novo vrsto ali skupino kmetijskih 
rastlin, katere semenski material namerava pridelovati ali tržiti. 

(7) Podatki o izdanih dovoljenjih iz četrtega odstavka tega člena 
Se vodijo v registru dobaviteljev. 

j?) Dobavitelj, ki pridobi dovoljenje za izdajo etiket in potrdil 
obavitelja, mora o izdanih etiketah oziroma potrdilih dobavitelja 

voditi evidenco na predpisan način. 

(9) Dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci semenskega materiala 
in katerih celotna pridelava tega semenskega materiala je 
namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim 
osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki 
se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo kmetijskih rastlin ni potrebno 
pridobiti dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena. 

(10) Minister podrobneje predpiše vsebino etikete in potrdila 
dobavitelja iz prvega odstavka tega plena, vsebino obrazca in 
način vlaganja zahteve iz drugega odstavka tega člena, način 
vodenja evidence iz osmega odstavka tega člena in kriterije za 
majhne pridelovalce ter lokalni trg iz prejšnjega odstavka.«. 

19. člen 

Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Pristojni inšpektor mora najmanj enkrat letno opraviti nadzor 
pri dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ima 
dovoljenje iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Pri izvajanju 
nadzora pristojni inšpektor preveri, če dobavitelj izpolnjuje 
obveznosti dobavitelja iz 19. in 20. člena tega zakona in če je 
semenski material kmetijskih rastlin skladen s predpisanimi 
zahtevami iz 10. člena tega zakona. 

(2) Če pristojni inšpektor ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje 
obveznosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 19. člena tega 
zakona, predlaga Upravi odvzem dovoljenja za izdajo etiket in 
potrdil dobavitelja. 

(3) Če pristojni inšpektor ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje drugih 
predpisanih obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona, mu odredi 
odpravo pomanjkljivosti oziroma izpolnitev obveznosti v roku, ki 
ne sme biti krajši od 15 dni. 

(4) Če pristojni inšpektor ugotovi, da semenski material kmetijskih 
rastlin ni skladen s predpisanimi zahtevami, dobavitelju odredi 
odpravo pomanjkljivosti v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če 
obstaja sum, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi ali 
da so se nadzorovani škodljivi organizmi pojavili v večjem obsegu, 
kot je predpisano, odvzame vzorce semenskega materiala 
kmetijskih rastlin in jih pošlje v analizo imenovanemu laboratoriju. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni 
inšpektor določi dobavitelju krajši rok, če se odrejeni ukrepi 
nanašajo na oskrbo posevkov oziroma nasadov in varstvo pred 
škodljivimi organizmi. 

(6) Če pristojni inšpektor na podlagi ponovno opravljenega 
nadzora iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena oziroma 
na podlagi rezultatov analiz vzorcev, odvzetih v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena ugotovi, da skladnosti ni mogoče zagotoviti, 
dobavitelju prepove trženje takšnega semenskega materiala. Če 
dobavitelj kljub prepovedi trži ta semenski material, pristojni 
inšpektor predlaga Upravi odvzem dovoljenja za izdajo etiket in 
potrdil dobavitelja. 

(7) Pristojni inšpektor vodi zapisnik o opravljenem nadzoru. 

(8) O opravljenem nadzoru pri dobavitelju ter o ugotovitvah in o 
odrejenih ukrepih iz tega člena pristojni inšpektor obvesti Upravo 
na predpisan način. 

(9) Dobavitelj nosi stroške, ki nastanejo zaradi odrejenih ukrepov 
iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega 
člena ter stroške odvzema in analiz vzorcev, kadar je izvid analize 
neugoden za dobavitelja. 
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(10) Minister predpiše način odvzema vzorcev iz četrtega 
odstavka in način obveščanja Uprave iz osmega odstavka tega 
člena.«. 

20. člen 

Za 21. členom se doda nov 21 .a člen, ki se glasi: 

»21 .a člen 
(odvzem dovoljenja za izdajo etiket in potrdil 

dobavitelja) 

(1) Uprava dobavitelju odvzame dovoljenje za izdajo etiket in 
potrdil dobavitelja: 

po uradni dolžnosti, če dobavitelja na podlagi prvega odstavka 
8. člena tega zakona izbriše iz registra dobaviteljev, ali 
na predlog inšpektorja, če ta ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje 
obveznosti iz 3. točke drugega odstavka 19. člena tega 
zakona, ali da trži semenski material kmetijskih rastlin kljub 
prepovedi pristojnega inšpektorja iz šestega odstavka 
prejšnjega člena. 

(2) O odvzemu dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja 
odloči Uprava z odločbo. 

(3) Podatki o odvzemu dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vodijo 
v registru dobaviteljev.«. 

21. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 22. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

Besedilo druge alinee drugega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 

»- sorta vpisana v sortno listo ali če so izpolnjeni pogoji za uradno 
potrditev iz 25. člena tega zakona.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka lahko 
dobavitelj prijavi v uradno potrditev semenski material sadnih 
oziroma okrasnih rastlin, če je sorta zavarovana v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo sort rastlin.«. 

V 1. točki četrtega odstavka se besedilo »uradnega nadzora« 
nadomesti z besedilom »uradnih pregledov«. 

V šestem odstavku se besedilo »semenski material kmetijskih 
rastlin označi« nadomesti z besedilom »pakiranja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin izvirno zapre in označi«. 

V dvanajstem odstavku se za besedilom »potrdilo o nedokončno 
potrjenem semenskem materialu kmetijskih rastlin, « doda 
besedilo »način izvirnega zapiranja, «. 

22. člen 

Za 22. členom se doda nov 22. a člen, ki se glasi: 

»22. a člen 
(poljski pregledi, vzorčenje in testiranje vzorcev pod 

uradnim nadzorom) 

(1) V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje zagotovi, 
da naloge iz 1. in 3. točke četrtega odstavka prejšnjega člena, 
izvede sam ali preko fizičnih ali pravnih oseb, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje in so imenovane za opravljanje pregledov pod 
uradnim nadzorom, za opravljanje vzorčenj pod uradnim 
nadzorom ter za opravljanje testiranj semenskega materiala 
kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (v nadaljnjem besedilu: 
pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji). 

(2) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prejšnjega odstavka 
na podlagi javnega poziva imenuje Uprava. 

(3) Uprava vodi evidenco preglednikov, vzorčevalcev in 
laboratorijev. V evidenci vodi zlasti podatke o: 

imenovanih fizičnih ali pravnih osebah: osebno ime in naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež, 
enotni matični številki občana, 
stopnji izobrazbe in o dodatnem izobraževanju, 
datumu izdaje imenovanja in o veljavnosti imenovanja, 
vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin, na katere se 
nanaša imenovanje. 

(4) Uprava objavi v uradnem glasilu Uprave iz 56. člena tega 
zakona seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev, v 
katerem navede podatke iz prve, četrte in pete alinee prejšnjega 
odstavka. 

(5) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prvega odstavka 
tega člena pri izvajanju nalog iz 1. in 3. točke četrtega odstavka 
prejšnjega člena nadzoruje organ za potrjevanje na način, ki ga 
predpiše minister. Organ za potrjevanje in preglednik, vzorčevaiec 
ali laboratorij sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in 
obveznostih. 

(6) Če organ za potrjevanje pri nadzoru preglednika, vzorčevalca 
in laboratorija ugotovi, da ne ravna na predpisan način, predlaga 
Upravi, da razveljavi njegovo imenovanje. 

(7) Minister predpiše pogoje, ki jih morajo glede strokovne 
usposobljenosti in tehnične opreme izpolnjevati preglednik, 
vzorčevaiec ali laboratorij, način vodenja evidence preglednikov, 
vzorčevalcev ali laboratorijev ter obseg in način nadzora organa 
za potrjevanje.«. 

23. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 23. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 
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Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

"(3) Semenska mešanica namenjena pridelovanju krme, se lahko 
uradno potrdi le, če izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 16. 
člena tega zakona. 

(4) Postopek uradne potrditve semenske mešanice je sestavljen 
iz uradnih pregledov semenske mešanice ter dokazil iz katerih je 
razvidno, da vsaka sestavina mešanice izpolnjuje pogoje za 
trženje ter dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj v skladu s 5. in 
6. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona.«. 

24. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 24. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena organ za 
Potrjevanje za uvožen semenski material ne sme izdati uradnih 
etiket pred uradno ugotovitvijo kalivosti semena.«. 

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek. 

25. člen 

Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi: 

»24.a člen 
(izjema za semenski material, namenjen nadaljnjemu 

razmnoževanju) 

(1) Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena 
tega zakona še lahko ne glede na določbe prvega odstavka 10. 
c|ena uradno potrdi in trži semenski material določenih kategorij, 
^ so namenjene nadaljnjemu razmnoževanju, tudi če ta semenski 
Material glede kalivosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 

(2) Organ za potrjevanje uradno potrdi semenski material iz 
Prejšnjega odstavka na zahtevo dobavitelja, če je bilo v postopku 
Uradne potrditve iz 22. člena tega zakona ugotovljeno, da so 
l2Polnjene vse predpisane zahteve za uradno potrditev, razen 
kalivosti, in če dobavitelj ta semenski material dodatno označi z 
etiketo, ki vsebuje najmanj podatke o dobavitelju in o dejanski 
kalivosti semena. 

(3) Minister predpiše kategorije semenskega materiala, za katere 
Ve'ja izjema iz prvega odstavka tega člena, ter način dodatnega 
°*načevanja.«. 

26. člen 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

» 25. člen 
(izjema za semenski material, ki je namenjen izvozu) 

če je semenski material kmetijskih rastlin vrst iz sedmega 
°ds,avka 10. člena tega zakona namenjen izvozu, organ za 

trjevanje na zahtevo dobavitelja izvede postopek uradne 
Potrditve v skladu z 22. členom tega zakona tudi, če sorta ni 
Pisana v sortno listo. 

(2) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, da semenski material kmetijskih 
rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega 
zakona, izda za ta semenski material posebne uradne etikete in 
potrdilo, na katerih navede, da semenski material ni namenjen 
trženju na območju Skupnosti. 

(3) Minister predpiše vsebino, barvo in obliko uradne etikete ter 
vsebino potrdila o uradni potrditvi iz prejšnjega odstavka.«. 

27. člen 

V prvem odstavku 26. člena se besedilo »petega odstavka 22. 
člena« nadomesti z besedilom »šestega odstavka 22. člena« in 
se za besedilom »dovoli, da sam« doda besedilo »izvirno zapre 
in «. 

28. člen 

Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Semenski material kmetijskih rastlin, ki je bil uradno potrjen, 
izvirno zaprt in označen, se lahko prepakira, izvirno zapre in 
ponovno uradno označi. Organ za potrjevanje na zahtevo 
dobavitelja izda nove uradne etikete in semenski material 
kmetijskih rastlin izvirno zapre in označi, če semenski material 
še izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev.«. 

29. člen 

Besedilo prvega stavka prvega odstavka 28. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Na podlagi obvestil o opravljenem nadzoru dobaviteljev iz 
osmega odstavka 21. člena tega zakona in na podlagi prijav iz 
prvega odstavka 22. člena tega zakona Uprava vzpostavi in vodi 
evidenco pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin za 
tekoče leto.«. 

30. člen 

V tretjem odstavku 29. člena se beseda »tretjega« nadomesti z 
besedo »petega«. 

31. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 31. člena se besedilo »ime, priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

V devetem odstavku se besedilo »šestega in sedmega« 
nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«. 

/ 32. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 32. člena se besedilo »količin, 
predpisanih v skladu s četrtim odstavkom 18. člena tega zakona« 
nadomesti z besedilom »predpisanih količin«. 

V drugem odstavku se za besedilom »Minister predpiše« doda 
besedilo »količine semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se 
lahko uvozijo kot vzorci iz prve alinee prejšnjega odstavka, in«. 
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33. člen 

Besedilo prvega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Ne glede na določbe sedmega odstavka 31. člena tega zakona 
fitosanitarni inšpektor na podlagi posebnega uvoznega dovoljenja 
Uprave dovoli uvoz: 

vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin za uradno 
preizkušanje, za hrambo v genski banki, za žlahtnenje, za 
znanstvene in raziskovalne namene, če količine semenskega 
materiala presegajo predpisane količine iz prve alinee prvega 
odstavka prejšnjega člena, 
semenskega materiala sorte, ki ni vpisana v sortno listo.«. 

V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ime, priimek in naslov« 
nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča«. 

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

»(3) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje znanstvenim in 
strokovnim ustanovam za uvoz vzorcev semenskega materiala 
kmetijskih rastlin iz prve alinee prvega odstavka tega člena tudi, 
če niso vpisane v register dobaviteljev. 

(4) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje uvozniku, ki uvaža 
semenski material iz druge alinee prvega odstavka tega člena 
zaradi razmnoževanja v Republiki Sloveniji, če uvoznik Upravi 
predloži pisno izjavo, da bo razmnoženi semenski material 
kmetijskih rastlin v določenem roku v celoti izvozil. Uprava v 
posebnem uvoznem dovoljenju določi rok, do katerega mora 
uvoznik razmnoženi semenski material kmetijskih rastlin izvoziti.«. 

V petem odstavku se za besedilom »iz tretjega« doda besedilo 
»in četrtega«. 

34. člen 

Besedilo prvega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona mora uvoznik 
semenskega materiala okrasnih rastlin obveščati Upravo o uvozu 
tega semenskega materiala.«. 

V drugem odstavku se besedilo »iz druge alinee tretjega odstavka« 
nadomesti z besedilom »iz četrtega odstavka«. 

35. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 35. člena se beseda »oziroma« 
nadomesti z besedilom », izvirno zapre in« in v drugem stavku se 
za besedilom »uradno označi« doda besedilo »in izvirno zapre«. 

36. člen ^ 

Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»VI. NAKNADNA KONTROLA SEMENSKEGA 
MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN IN PRIMERJALNI 

POSKUSI«. 

37. člen 

V drugem odstavku 36. člena se beseda »odvzetih« nadomesti z 
besedilom »ki se odvzamejo na predpisan način«. 

V petem odstavku se za besedo »predpiše« doda besedilo »način 
odvzema vzorcev iz drugega odstavka tega člena, «. 

38. člen 

Za 36. členom se doda novi 36.a člen, ki se glasi: 

»36.a člen 
(primerjalni poskusi) 

(1) Uprava sodeluje v primerjalnih poskusih in testih semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki se izvajajo v Skupnosti (v nadaljnjem 
besedilu: primerjalni poskusi Skupnosti) na podlagi odločbe 
pristojnega organa Skupnosti o ureditvi primerjalnih poskusov 
Skupnosti, s katerimi se ugotavlja skladnost semenskega materiala 
s predpisi Skupnosti iz prvega odstavka 1. člena tega zakona. 

(2) Za sodelovanje v primerjalnih poskusih Skupnosti se uradno 
odvzamejo vzorci semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin, 
ki so določene v odločbi pristojnega organa Skupnosti, če se 
semenski material teh vrst prideluje oziroma trži v Republiki 
Sloveniji. 

(3) Vzorci iz prejšnjega odstavka se odvzamejo pri uradnem 
nadzoru dobavitelja, v postopku uradne potrditve ali pri 
inšpekcijskem nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
ki je dan na trg v Republiki Sloveniji, na način kot je določen za 
naknadno kontrolo v prejšnjem členu in dostavijo izvajalcem 
primerjalnih poskusov Skupnosti, določenim v odločbi pristojnega 
organa Skupnosti.«. 

39. člen 

V prvem odstavku 37. člena se beseda »tretjim« nadomesti z 
besedo »petim« in besedilo »druge sorte« nadomesti z besedilom 
»sorte drugih vrst«. 

40. člen 

V prvi in drugi alinei drugega odstavka 39. člena se besedilo »ime, 
priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča«. 

41. člen 

V tretjem odstavku 40. člena se na koncu tretje alinee pika 
nadomesti z vejico in se doda četrta alinea, ki se glasi: 

»- drugih vrst kmetijskih rastlin, pri katerih vpis sorte v sortno 
listo ni obvezen.«. 

42. člen 

V prvem odstavku 41. člena se beseda »splošno« nadomesti z 
besedilom »v Skupnosti«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V Skupnosti znana sorta je sorta, ki je na dan vložitve popolne 
prijave za vpis sorte v sortno listo: 

navedena v skupnem katalogu sort poljščin ali v skupnem 
katalogu sort zelenjadnic, ali 
je vpisana ali je zanjo vložena prijava za vpis v sortno listo v 

Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom ali v drugi drža^1 

članici Evropske unije v skladu s predpisi Skupnosti, ki urejajo 
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skupni katalog sort poljščin, trženje semena zelenjadnic ali 
trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte; 

razen, če je ta sorta pred sprejemom odločbe o vpisu sorte v 
sortno listo prenehala izpolnjevati zgoraj navedene pogoje za v 
Skupnosti znano sorto v vseh državah članicah Evropske unije.«. 

43. člen 

Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Če prijavitelj v prijavi navede, da je bilo preizkušanje 
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte že opravljeno 
v Republiki Sloveniji, v eni od držav članic Evropske unije ali tretji 
državi, ki ji je pristojni organ Skupnosti priznal enakovrednost 
Preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort, 
Ponovno preizkušanje ni potrebno in Uprava sama pridobi končno 
Poročilo preizkušanja sorte.«. 

V tretjem odstavku se besedilo »ravnanje z« črta. 

Doda se novi peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko preizkušanje 
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte opravljajo 
tudi drugi izvajalci, ki takšno preizkušanje že opravljajo v drugi 
državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je pristojni 
0r9an Skupnosti priznal enakovrednost preizkušanja sort in z 
njimi Uprava sklene pogodbo o sodelovanju pri preizkušanju 
Sort.«. 

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

44. člen 

Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Ustreznost predlaganega imena sorte se preverja v skladu 
s Predpisom Skupnosti, ki določa podrobnejša pravila glede 
Ustreznosti imena sorte.«. 

45. člen 

V četrtem odstavku 46. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« 
nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali 
2ačasnega prebivališča«. 

46. člen 

tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se vpiše sorta 
hmelja in sorta večletnih rastlin drugih vrst za obdobje, ki traja do 
k°nca tridesetega leta, ki sledi letu vpisa sorte v sortno listo, 
s°rta vinske trte pa se v sortno listo vpiše brez omejitve obdobja 
vPisa.«. 

47. člen 

^ drugem odstavka 49. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« 
^domesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali 
kasnega prebivališča«. 

48. člen 

V prvem odstavku 50. člena se besedilo »na način iz prvega 
odstavka 43. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »v 
skladu s predpisanimi metodami«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Minister predpiše metode nadzora nad vzdrževanjem sorte 
iz prvega odstavka tega člena.«. 

49. člen 

V prvem odstavku 54. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« 
nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča«. 

V drugem odstavku se besedilo »na način iz prvega odstavka 43. 
člena« nadomesti z besedilom »v skladu s prvim odstavkom 50. 
člena«. 

V četrtem odstavku se besedilo »vinsko trto 25 let« nadomesti z 
besedilom »večletne rastline drugih vrst za 30 let«. 

50. člen 

V 5. točki prvega odstavka 61. člena se besedilo »ime in priimek 
in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča«. 

V11. točki se za besedo »gozdarstva« doda besedilo »v agregatni 
obliki«. 

51. člen 

V 1. točki prvega odstavka 66. člena se za besedilom »kmetijskih 
rastlin, « doda besedilo »postopek izdaje in odvzema dovoljenj za 
izdajo etiket in potrdil dobavitelja, «. 

V 6. točki se za besedo »imenuje« doda besedilo »preglednike, 
vzorčevalce, «. 

Doda se nova 13. točka, ki se glasi: 

»13. sodeluje v odborih Evropske komisije (v nadaljnjem besedilo: 
Komisija) in delovnih skupinah Sveta Evropske unije, pristojnih 
za semenski material kmetijskih rastlin, «. 

Dosedanji 13. in 14. točka postaneta 14. in 15. točka. 

Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka Uprava o vseh postopkih 
in ukrepih, ki se izvajajo v skladu s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, obvešča druge države članice 
Evropske Unije in Komisijo, zlasti o: 

osrednjem odgovornem uradnem organu; 
organih, odgovornih za uradno potrjevanje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin; 
organih, odgovornih za nadzor dobaviteljev in semenskega 
materiala kmetijskih rastlin; 
dobaviteljih, vpisanih v register dobaviteljev in dobaviteljih, ki 
imajo dovoljenje za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja; 
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vpisu in izbrisu sort ter o vzdrževalcih sort v Republiki Sloveniji; 
pridelavi in trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin v 
Republiki Sloveniji; 
uvozu semenskega materiala kmetijskih rastlin; 
razmnoževanju semenskega materiala kmetijskih rastlin v 
tretjih državah; 
ukrepih, ki jih sprejme Uprava v zvezi z omejitvami oziroma 
prepovedmi trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(3) Uprava poleg izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka 
tega člena sodeluje tudi z izvedenci, ki jih določi Komisija (v 
nadaljnjem besedilu: izvedenci Komisije) z namenom, da s pregledi 
na kraju samem preverijo enotno uporabo določb predpisov 
Skupnosti. Uprava mora izvedencem Komisije zagotoviti pomoč 
pri izvedbi nalog, ki jim jih določi Komisija, vključno z izvedbo 
pregledov pri dobaviteljih semenskega materiala kmetijskih 
rastlin.«. 

52. člen 

V prvem odstavku 68. člena se v 5. točki za besedilom »le-ta« 
doda besedilo »hrani in«. 

Doda se nova 8. točka, ki se glasi: 

»8. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil 
dobavitelja, «. 

Dosedanje 8. do 14. točka postanejo 9. do 15. točka. 

V drugem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi: 

»3. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil 
dobavitelja, «. 

Dosedanje 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka. 

53. člen 

V prvem odstavku 69. člena se doda nova 5. točka, ki se glasi: 

»5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin 
dobavitelju, ki nima dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«. 

Dosedanje 5. do 11. točka postanejo 6. do 12. točka. 

Dosedanja 10. točka, ki je postala 11. točka, se spremeni tako, da 
se glasi: 

»11. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, 
oziroma prijavi kaznivo dejanje,«. 

V drugem odstavku se doda nova 5. točka, ki se glasi: 

»5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin 
dobavitelju, ki nima dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«. 

Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka. 

Dosedanja 6. točka, ki je postala 7. točka, se spremeni tako, da 
se glasi: 

»7. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, 
oziroma prijavi kaznivo dejanje,«. 

54. člen 

V prvem odstavku 75. člena se besedilo »iz 22. do 27. člena tega 
zakona,« nadomesti z besedilom »iz 22. člena tega zakona, iz 23. 
do 27. člena tega zakona«. 

55. člen 

Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 200.000 do 8,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba: 
1. če se ukvarja s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma 

trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelj, 
ki ni vpisan v register dobaviteljev (prvi odstavek 5. člena), 

2. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 10. 
členom tega zakona, 

3. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 
11. členom tega zakona, 

4. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 12. 
členom tega zakona, 

5. če trži semenski material sorte, ki ni vpisana v sortno listo, pa 
je vpis za to vrsto kmetijskih rastlin obvezen (peti odstavek 
12. člena), 

6. če trži semensko mešanico, ki ne izpolnjuje predpisanih 
zahtev iz 16. člena tega zakona, 

7. če trži semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, 
ki ni vpisana v evidenco semenskih mešanic (četrti odstavek 
16. člena), 

8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena tega 
zakona, 

9. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena tega 
zakona, 

10. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona, 
11. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena tega 

zakona, 
12. če ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 19. člena tega 

zakona, 
13. če izda etikete dobavitelja oziroma potrdila o semenskem 

materialu kmetijskih rastlin v nasprotju s prvim odstavkom 
20. člena tega zakona, 

14. če ne vodi predpisanih evidenc o izdanih etiketah in potrdilih 
dobavitelja (osmi odstavek 20. člena), 

15. če trži semenski material kljub prepovedi iz šestega odstavka 
21. člena tega zakona, 

16. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 31. člena tega 
zakona, 

17. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega 
zakona, 

18. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena tega 
zakona, 

19. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz 
drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

20. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z četrtim 
odstavkom 70. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 100.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
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(4) Z globo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz 1. 
točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«. 

56. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»78. člen 
(drugi prekrški) 

(1) 2 globo od 150.000 tolarjev do 6,000.000 tolarjev, se za 
Prekršek kaznuje pravna oseba: 
1- če v roku ne priglasi Upravi sprememb'podatkov, ki se vodijo 

v registru dobaviteljev (peti odstavek 7. člena), 
2. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja 

Uprave (tretji odstavek 13. člena), 
3- če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja 

Uprave (tretji odstavek 15. člena), 
4. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin brez 

dovoljenja Uprave (tretji odstavek 18. člena), 
5- če ne izvede ukrepov, odrejenih v skladu s tretjim in četrtim 

odstavkom 21. člena tega zakona, 
6- če ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 48. člena tega 

zakona. 

(2) 2 globo od 100.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev, se za 
Prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik 
Posameznik. 

(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 600.000 tolarjev, se za prekršek 
12 prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
Pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
Posameznika. 

(4) 2 globo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev, se za prekršek 
12 prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«. 

57. člen 

prtajo se 5. in 6. točka prvega odstavka in drugi odstavek 79. 
člena. 

58. člen 

Crta se 80. člen. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 
(začasna izjema za majhna pakiranja) 

glede na določbo drugega odstavka novega 14.a člena in 
^ssetega odstavka 83. člena zakona se lahko na ozemlju 
"ePublike Slovenije trži seme zelenjadnic in okrasnih' rastlin v 
^ajhnih pakiranjih do porabe zalog embalaže, vendar najpozneje 

0 31. decembra 2005, če so označena najmanj z naslednjimi 
Podatki; 

o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
Prebivališča ali firma in sedež dobavitelja ali njegova 
neponovljiva registrska številka o vpisu v register dobaviteljev; 
o semenskem materialu: vrsta, sorta ali pri okrasnih rastlinah 
Poimenovanje skupine rastlin, številka partije, kalivost 
semena; 
0 tretiranju s fitofarmacevtskim ali drugim kemičnim 
sredstvom. 

60. člen 
(začasna izjema glede dovoljenj za izdajo etiket in 

potrdil dobaviteljev) 

Dobavitelji, ki so ob uveljavitvi tega zakona vpisani v register 
dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg, trženje oziroma uvoz 
semenskega materiala sadnih rastlin, okrasnih rastlin ter 
zelenjadnic v skladu s 7. členom zakona, in za ta semenski ma- 
terial izdajajo etikete in potrdila dobavitelja, jih lahko izdajajo 
najpozneje do 31. decembra 2005. 

Uprava izda po uradni dolžnosti dobaviteljem iz prejšnjega 
odstavka dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz drugega 
odstavka 20. člena zakona, če ji najpozneje do 30. septembra 
2005 predložijo dokazila o izpolnjevanju obveznosti iz 1., 2. in 3. 
točke drugega odstavka 19. člena zakona ter vzorec etikete in 
potrdila dobavitelja, ki jih izdajajo. 

61. člen 
(uveljavitev določb o prekrških) 

Določbi tretjega in šestega odstavka 53. člena tega zakona se 
uporabljata od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 7/03). 

Globe, določene v 55. in 56. členu tega zakona, se do začetka 
uporabe Zakona o prekrških v postopku o prekršku izrekajo kot 
denarne kazni v višini s tem zakonom predpisanih glob. 

Določbe tretjega odstavka 55. člena in tretjega odstavka 56. člena 
tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od 
začetka uporabe Zakona o prekrških. 

62. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se prenehajo 

uporabljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, 
Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v 
zvezi s preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev 
reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, 
št. 35/00); 
Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort 
kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v 
Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za 
katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 59/01 in 42/02). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 
- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort 

in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ. 
št. 38/80, 82/90, RS, št. 4/91, 86/98, 58/02, 58/02, popr. 85/ 
02), 
Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih iglavcev 
na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih 
listavcev na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni 
metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na 
poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89. RS, št. 58/02, 
popr. 85/02), 
Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort topolov in vrb 
na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
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Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet 
gozdnega sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68, 
popr. 47/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet 
gozdnega semena ter o enotni metodi za njegovo analizo 
(Uradni list SFRJ. št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
Pravilnik o metodi in postopku za priznanje novega vzgojnega 
in domačega ter udomačenega tujega selekcioniranega 
gozdnega sadilnega materiala ter o postopku za dovoljenje, 
da se vpelje v proizvodnjo tuj gozdni sadilni material (Uradni 
list SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
Pravilnik o pogojih za priznavanje gozdnega sadilnega 
materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/ 
02), 
Pravilnik o postopku za priznanje novega selekcioniranega 
gozdnega semena (Uradni list SFRJ, št. 30/67, RS, št. 58/02, 
popr. 85/02), 
Pravilnik o registru zavarovanih novih domačih sort in registru 
zavarovanih tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list 
SFRJ, št. 56/89), 

Pravilnik o vsebini in podatkih zahteve za varstvo sort 
(kultivarjev) kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ. št. 
56/89), 
Odredba o prometu gozdnega semena, ki ni selekcionirano 
ali ni normalno (Uradni list SFRJ, št. 3/69, RS, št. 58/02, popr. 
85/02), 
Odredba o višini stroškov postopka za dovolitev introdukcije 
tuje sorte kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 
30/91, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
Odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo 
certifikate o kakovosti izvoznega semena kmetijskih rastlin 
(Uradni list SFRJ, št. 67/80), 
Odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo 
certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega materiala 
kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80 in 62/81). 

63. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K 1. členu 

Od pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se je potrebno 
zaradi izpolnitve zahtev pravnega reda Evropske skupnosti, v 
predpisu sklicevati na predpise Evropske skupnosti (v nadaljnjem 
besedilu: predpisi Skupnosti), katerih določbe povzema. 

K 2. členu 

Predlagana sprememba 3. člena zakona je potrebna zaradi 
uskladitve s predpisi Skupnosti. V prvem odstavku se opredelijo 
vrste kmetijskih rastlin, za katere predpisi Skupnosti urejajo trženje 
semenskega materiala. Posledično se spremenijo preostali 
odstavki tega člena: 

drugi in tretji odstavek v skladu z določbo direktiv, ki 
dovoljujejo, da države članice uredijo na svojem ozemlju 
pridelavo in trženje tudi drugih vrst rastlin pod pogojem, da 
taka ureditev ne ovira prostega pretoka blaga na enotnem 
notranjem trgu. 

- četrti odstavek v skladu z določbo direktiv, na podlagi katere 
zahteve in pogoji za trženje, določeni s predpisi Skupnosti ne 
veljajo za semenski material, ki se izvaža v tretje države, 
peti odstavek na ustrezen način implementira zahtevo direktiv, 
da se nacionalni predpisi sprejmejo v skladu s predpisi 
Skupnosti. 

K 3. členu 

Dodani so nekateri pomeni izrazov, ki so potrebni zaradi uskladitve 
s predpisi Skupnosti, kar je posledica pripomb Evropske komisije 
(v nadaljnjem besedilu: Komisija) na izpolnjene primerjalne tabele 
glede usklajenosti zakonodaje Republike Slovenije s predpisi 
Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: TOC tabele). Določen je osrednji 
odgovorni organ pristojen za izvajanje določb zakona, to je 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije kot organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

K 4. členu 

Sprememba besedila je potrebna, ker ne gre za diskrecijsko 
pravico pristojnega organa pri odločanju o vpisu v register 
dobaviteljev. 

K 5. členu 

Sprememba je v skladu pripombo Komisije, podano v TOC tabelah, 
da je izjeme glede registracije dobaviteljev semenskega materiala 
kmetijskih rastlin potrebno uskladiti s predpisi Skupnosti. 

K 6. členu 

Sprememba prvega odstavka 7. člena zakona je potrebna zaradi 
uskladitve s predpisi, ki urejajo državno upravo. 

Ostale spremembe so potrebne z vidika jasnejšega izpolnjevanja 
zahtev varstva osebnih podatkov (določenost osebnih podatkov 
v zakonu) ter z vidika veljavnega pravnega izrazoslovja (osebno 
ime je po Zakonu o osebnem imenu splošni naziv za ime in 
priimek). 

K 7. členu 

Razlogi za spremembo prvega odstavka 9. člena zakona so 
navedeni že v drugem odstavku obrazložitve k 6. členu. Dopolnitev 
prvega odstavka pa je potrebna zaradi uskladitve z novim 20 
členom zakona. 
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K 8. členu K 13. členu 

Predlagana dopolnitev prvega in osmega odstavka 10. člena 
zakona je nujna, ker so v predpisih Skupnosti določene tudi pogoji 
'n zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri pridelavi semenskega 
Materiala kmetijskih rastlin. 

Sprememba, ki jo uvaja predlagani tretji odstavek, je potrebna, 
ker so bili tako v EU kot v RS po uveljavitvi zakona sprejeti še 
drugi predpisi, ki urejajo GSO (Uredba Sveta o gensko spremenjeni 
hrani in krmi,..) in na katere se sklicujejo predpisi Skupnosti o 
trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

Nova deveti in deseti odstavek sta v skladu z določbami direktiv, 
ki dovoljujejo, da države članice uredijo na svojem ozemlju 
Pridelavo in trženje pod dodatnimi ali strožjimi zahtevami, in da 
lahko zahtevajo, da se na ozemlju države članice prepove trženje 
semenskega materiala kmetijski rastlin, če ne izpolnjuje dodatnih 
aH strožjih zahtev. 

°stale spremembe so potrebne, da se na ustrezen način 
lrnplementira zahteve direktiv v nacionalne predpise. 

K 9. členu 

Sprememba drugega odstavka 12. člena zakona je potrebna, ker 
Se je v predpisih Skupnosti po uveljavitvi zakona spremenila 
°predelitev splošno znane sorte. 

Nova tretji in četrti odstavek sta dodana na podlagi pripombe 
Komisije, podane v TOC tabelah, da je potrebno določiti zahtevo 
9lede uporabe uradnega imena sorte, pri sortah, ki so v postopku 
vpisa v sortno listo ali v postopku varstva sorte, in glede uporabe 
Pfedlaganega imena sorte ali žlahtniteljeve oznake sorte. 

K 10. členu 

Sprememba 13. člena zakona je posledica sprememb predpisov 
Skupnosti v delu, ki urejajo trženje semenskega materiala sort, ki 
So v postopku vpisa v sortno listo. 

K11. členu 

sPrememba je predlagana na podlagi pripombe Komisije, podane 
v TOC tabelah, da izjema za majhna pakiranja semenskega 
Materiala glede pakiranja in označevanja ne sodi med posebne 
zahteve, ampak jo je potrebno opredeliti kot izjemo glede določil 
Pakiranja, zapiranja in označevanja. Prav tako so posebne 
zahteve za semenski material, namenjen ekološki pridelavi, 

oiočene le v predpisih, ki urejajo ekološko kmetijstvo, zato min- 
lster, pristojen za kmetijstvo, semena za ekološko pridelavo 
D°drobneje ne ureja na podlagi tega zakona, ampak na podlagi 
Podpisov o ekološkem kmetijstvu. 

^ 12- členu 

^°W člen določa posebni izjemi za trženje semenskega materiala, 
1 je potrebno prenesti v naš pravni red zaradi uskladitve s r&dpisi Skupnosti in so posledica pripomb Komisije, podanih v 
OC tabelah. 

Razlogi za spremembo so navedeni že v drugem odstavku 
obrazložitve k 6. členu. 

K 14. členu 

V novih predpisih Skupnosti, ki so bili sprejeti po uveljavitvi zakona, 
so spremenjeni pogoji za trženje semenske mešanice, zato je 
potrebna sprememba tega člena. Semenske mešanice, ki so 
namenjene pridelovanju krme, morajo biti vpisane v evidenco v 
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici. 

K 15. členu 

Razlogi za spremembo so navedeni že v drugem odstavku 
obrazložitve k 6. členu. 

K 16. členu 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s predpisi Skupnosti, 
in je posledica pripomb Komisije, podanih v TOC tabelah in zaradi 
jasnejšega izpolnjevanja zahtev varstva osebnih podatkov in 
uskladitve z veljavnim pravnim izrazoslovjem s področja osebnih 
podatkov. 

K 17. členu 

Spremembe v prvem, drugem, tretjem in sedmem odstavku 
predlaganega 17. člena so nujne zaradi uskladitve s predpisi 
Skupnosti, in je posledica pripomb Komisije, podanih v TOC tabelah. 
Na drugačen način so določene obveznosti dobavitelja pri pridelavi 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. Dobavitelj sam določi 
metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk. V skladu s temi 
metodami dobavitelj izvaja preglede in izvaja ukrepe, za 
preprečitev pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov. O 
pojavu karantenskih škodljivih organizmov mora nemudoma 
obvestiti Upravo ali pristojnega inšpektorja. 

Sprememba četrtega odstavka predlaganega 17. člena je potrebna 
zaradi uskladitve z novim drugim odstavkom 12. člena, ki je 
pojasnjen v obrazložitvi k 9. členu. 

Ostale spremembe so redakcijske narave in so posledica 
sprememb 17. člena, pojasnjenih v prvih dveh odstavkih 
obrazložitve k 17. členu. 

K 18. členu 

Predpisi Skupnosti določajo, da smejo semenski material določenih 
vrst kmetijskih rastlin (sadne in okrasne rastline ter zelenjadnice) 
tržiti le akreditirani dobavitelji, za katere je pristojni organ v državi 
članici pred tem preveril, ali so sposobni zagotavljati skladnost 
semenskega materiala s predpisanimi zahtevami. Pristojni organ 
države članice mora v skladu s predpisi Skupnosti v postopku 
akreditacije preveriti zlasti, ali je dobavitelj sposoben opravljati 
(sam ali pa mora za to zagotoviti drugo osebo) preglede, ki temeljijo 
na naslednjih principih: opredelitev kritičnih točk v proizvodnem 
procesu, ki bi lahko vplivale na kakovost semenskega materiala, 
določitev metod za spremljanje teh kritičnih točk ter spremljanje 
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in nadzor kritičnih točk v skladu s temi metodami. Država članica 
mora zagotoviti redni nadzor akreditiranih dobaviteljev z namenom 
zagotoviti, da dobavitelj na predpisan način zagotavlja skladnost 
semenskega materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami. 
Države članice na različne načine implementirajo te določbe. 
Pripravljavec zakona predlaga v 18. členu uvedbo sistema 
dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, ki je podoben 
sistemu, ki velja za imetnike, ki smejo izdajati rastlinske potne 
liste v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin. Razlogi 
so naslednji: 

v večini primerov sta imetnik po predpisih o zdravstvenem 
varstvu rastlin in dobavitelj po tem zakonu ena in ista oseba, 
ki pridelujeta rastlinski material, ki ga urejata oba prej navedena 
zakona (na podlagi podatkov iz registra dobaviteljev 
semenskega materiala kmetijskih rastlin ter iz registra 
imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, ki ju vodi Fitosanitarna uprava 
Republike Slovenije, je teh primerov okoli 90 %); 
v predpisih Skupnosti s področja zdravstvenega varstva 
rastlin so za imetnike, ki izdajajo rastlinske potne liste, določeni 
praktično enaki pogoji kot so za akreditirane dobavitelje 
določeni v predpisih Skupnosti, ki urejajo trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin; 
v skladu s predpisi Skupnosti s področja trženja semenskega 
materiala in s področja zdravstvenega varstva rastlin lahko 
izdaja dobavitelj/imetnik dokument (etikete in potrdila 
dobavitelja/rastlinski potni list) le, če je pristojni organ v državi 
članici predhodno preveril, da je sposoben izpolnjevati 
določene pogoje in zahteve; 
za izvajanje predpisov tako s področja trženja semenskega 
materiala kot s področja zdravstvenega varstva rastlin je v 
Republiki Sloveniji pristojen isti organ (Fitosanitarna uprava 
Republike Slovenije), ki bi v skladu s predlagano rešitvijo 
dobavitelju izdal dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja 
na podoben način in pod podobnimi pogoji, kot mu izda 
dovoljenje za izdajo rastlinskih postnih listov v skladu s 
predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin. 

Predlagatelju zakona se taka rešitev zdi smiselna in prijazna do 
strank v postopku. 

K 19. členu 

Zaradi uvedbe dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, razlogi 
za uvedbo dovoljenj so pojasnjeni v obrazložitvi k 18. členu, je bilo 
potrebno v skladu z določbami iz predpisov Skupnosti na novo 
opredeliti nadzor, ki ga redno izvajajo pristojni inšpektorji pri teh 
dobaviteljih, ter predvideti ukrepe, kijih sprejme pristojni inšpektor 
pri izvajanju nadzora. 

K 20. členu 

Predpisi Skupnosti določajo, da morajo države članice sprejeti 
ustrezne ukrepe, če dobavitelj preneha izpolnjevati pogoje in 
zahteve za akreditacijo ali če se pri nadzoru takega dobavitelja 
ugotovijo ponovljene kršitve. Zato je bilo potrebno v novem 21.a 
členu zakona predpisati pogoje, v katerih se kot skrajni ukrep 
dobavitelju odvzame dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja 
iz novega 20. člena zakona in s tem prepreči trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 

K 21. členu 

Razlogi za spremembo prve alinee prvega odstavka 22. člena 
zakona so navedeni že v drugem odstavku obrazložitve k 6. 
členu. 

Predlagana sprememba druge alinee drugega odstavka 22. člena 
je posledica spremembe 25. člena zakona. 

Predlagana sprememba tretjega odstavka 22. člena je potrebna 
z vidika jasnejše določitve pogojev za uradno potrditev 
semenskega materiala sadnih in okrasnih rastlin. * 

Zaradi notranje uskladitve teksta zakona se namesto nadzora 
uporabi izraz pregleda ter poleg označevanja doda še izvirno 
zapre. 

Preostale spremembe so posledica pripomb Komisije, podanih v 
TOC tabelah. 

K 22. členu 

Predlagani novi 22.a člen uvaja dejanja v postopku uradnega 
potrjevanja, ki se lahko opravijo pod uradnim nadzorom, kar je 
potrebno zaradi uskladitve s predpisi Skupnosti, pod uradnim 
nadzorom se dovoli se opravljanje poljskih pregledov, ter vzorčenja 
in testiranja semenskega materiala v laboratoriju imenovanim 
fizičnim ali pravnim osebam. Rezultati njihovih dejanj se upoštevajo 
v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih 
rastlin. Za opravljanja teh dejanj je potrebna ustrezna strokovna 
usposobljenost oziroma primerna tehnična oprema. Preglednike, 
vzorčevalce in laboratorije imenuje Uprava, uradno jih nadzoruje 
organ za potrjevanje. Predvidena je razveljavitev imenovanja, če 
imenovane fizične ali pravne osebe kršijo predpisan način dela. 

K 23. členu 

Razlogi za spremembo prve alinee drugega odstavka 23. člena 
zakona so navedeni že v drugem odstavku obrazložitve k 6 
členu. 

V skladu z novimi predpisi Skupnosti je bilo potrebno spremeniti 
postopek uradne potrditve semenske mešanice. 

Zaradi zagotavljanja prostega pretoka blaga na enotnem 
notranjem trgu Skupnosti je bilo potrebno spremeniti pogoj za 
uradno potrditev semenske mešanice. 

K 24. členu 

Razlogi za spremembo prve alinee drugega odstavka 24. člena 
zakona so navedeni že v drugem odstavku obrazložitve k 6 
členu. 

Predlagani novi peti odstavek 24. člena je posledica pripomb 
Komisije, podanih v TOC tabelah. Predpisi Skupnosti določajo, da 
izjema za izdajo etiket pred dokončno ugotovitvijo kalivosti ne 

velja za uvožen semenski material, pridelan v tretji državi. 

K 25. členu 

Predlagana dopolnitev zakona z novim 24.a členom je potrebna 
zaradi uskladitve s pravnim redom Skupnosti, ki dovoljuje trženje 
semena določenih najvišjih kategorij semena, namenjenih 
nadaljnjemu razmnoževanju, tudi če ne izpolnjuje predpisanih 
zahtev glede kalivosti. Dobavitelj je dolžan tak semenski material 
dodatno označiti in navesti dejansko kaiivost. 

K 26. členu 

Na novo je urejena izjema za semenski material, ki je namenjen 
izvozu. Za pridelavo in uradno potrditev semenskega material2 
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sort, ki niso vpisane v sortno listo, po novem ni več potrebno 
Pridobiti dovoljenja Fitosanitarne uprave Republike Slovenije. Or- 
gan za potrjevanje tak semenski material označi s posebnimi 
Uradnimi etiketami, na katerih navede, da semenski material ni 
namenjen trženju na območju Skupnosti. 

Predlagana sprememba drugega odstavka 34. člena je redakcijske 
narave in je posledica spremembe tretjega in četrtega odstavka 
33. člena zakona. 

K 35. členu 

K 27. členu 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi notranje uskladitve 
besedila, ker se spreminja 22. člen zakona. 

K 28. členu 

predlagane spremembe so potrebne zaradi konsistentnosti in 
uskladitve določb, ki določajo ponovno izvorno zapiranje in 
°značevanje semenskega materiala. 

K 29. členu 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi notranje uskladitve 
besedila zakona, ker v novem 20. členu zakona ni več obvezne 
letne pridelave semenskega materiala. 

K 30. členu 

P^dlagana sprememba je redakcijske narave in je posledica 
sPrememb 12. člena zakona. 

Predlagana sprememba je redakcijske narave in je posledica 
sprememb 22. člena zakona. 

K 36., 37. in 38. členu 

Predlagana sprememba 36. člena zakona določa, da se vzorci 
za naknadno kontrolo odvzamejo na način, ki ga predpiše minis- 
ter. 

Ker morajo v skladu s predpisi Skupnosti države članice EU 
sodelovati v primerjalnih poskusih in testih Skupnosti, je potrebno 
v zakonu dodati nov člen, ki daje pravno podlago za sodelovanje 
Republike Slovenije v teh primerjalnih poskusih in testih ter določa 
organe, odgovorne za sodelovanje. 

Primerjalni poskusi in testi Skupnosti so glede na namen in cilje 
primerljivi z naknadno kontrolo semenskega materiala kmetijskih 
rastlin na nivoju EU. Zato je smiselno nov 36.a člen uvrstiti v 
prejšnje poglavje žNaknadna kontrola' ter zaradi tega ustrezno 
spremeniti naslov poglavja. 

K 39. členu 

K 31. členu 

Razlogi za spremembo prve alinee prvega odstavka 31. člena 
zakona so navedeni že v drugem odstavku obrazložitve k 6. 
denu. 

Predlagana sprememba devetega odstavka 31. člena je 
redakcijske narave. 

^ 32. členu 

predlagana sprememba je potrebna zaradi notranje uskladitve 
esedila zakona, ker v spremenjenem 18. členu zakona ni več 

bonske podlage za predpis ministra, ki bi določil največje količine 
semena, ki se štejejo za vzorec semenskega materiala za 

iskovalne namene, za žlahtnenje ali za hrambo v genskih 
ankah. Te količine bo minister po novem predpisal na podlagi 

sPremenjenega drugega odstavka 32. člena zakona. 

Predlagana sprememba je potreba zaradi notranje uskladitve 
besedila zakona, ker se spreminja 12. člen zakona, ter zaradi 
večje jasnosti, na katere vrste kmetijskih rastlin se določba tega 
člena nanaša. 

K 40. členu 

Razlogi za spremembo so navedeni že v drugem odstavku 
obrazložitve k 6. členu. 

K 41. členu 

Razlog za predlagano spremembo je uskladitev s predpisi 
Skupnosti, ki določajo, da preizkušanje vrednosti za pridelavo in 
uporabo sorte za druge vrste kmetijskih rastlin ni potrebno. 

K 42. členu 

^ 33. členu 

^Zlagana sprememba 33. člena zakona je potrebna, ker je 
radi uskladitve s predpisi Skupnosti na novo opredeljen sistem 
sebnih uvoznih dovoljenj za uvoz vzorcev semenskega 

ilhr'ala za uraclno preizkušanje, za hrambo v genski banki, za ritnenje, za znanstvene in raziskovalne namene, če količine 
ženskega materiala presegajo predpisane količine. 

*34. či členu 

,js/ 
odstavek 34. člena zakona je potrebno spremeniti zaradi 

rnaf
ad'tve s Predpisi Skupnosti, ki za uvoznike semenskega er,a'a okrasnih rastlin določajo obveznost poročanja o uvozu 

»a rnateriala. 

Novi predpis Skupnosti, ki ureja skupni katalog sort, na novo 
opredeljuje pogoj za različnost sorte in pojem 'splošno znana 
sorta' zamenjuje s pojmom V Skupnosti znana sorta', zaradi česar 
je potrebno ustrezno spremeniti ta člen. 

K 43. členu 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z določbami 
predpisov Skupnosti, ki omogočajo, da se preizkušanje 
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort izvede v 
katerikoli državi članici Evropske unije, preizkušanje v tretjih 
državah pa omejuje na tiste države, ki ji je pristojni organ Skupnosti 
podelil enakovrednost. Z izvajalci preizkušanja sort v drugi državi 
članici oziroma v tretji državi Uprava sklene pogodbo o 
preizkušanju sorte. 
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K 44. členu 

Sprememba je nujna zaradi uskladitve s predpisi Skupnosti, ki 
določajo, da se za preverjanje ustreznosti poimenovanja sorte 
sprejme poseben predpis Skupnosti in državam članicam ne 
dajejo pooblastil, da bi same sprejele tak predpis. 

K 45. členu 

Razlogi za spremembo so navedeni že v drugem odstavku 
obrazložitve k 6. členu. 

K 46. členu 

Sprememba je potrebna zato, ker je smiselno pri hmelju in pri 
večletnih rastlinah drugih vrst, za katere vpis v sortno listo ni 
obvezen, podaljšati obdobje vpisa v sortno listo tako, da bo to 
obdobje usklajeno z obdobjem, za katerega se podeli žlahtniteljska 
pravica v skladu s predpisi o varstvu novih sort rastlin. Pri trti ni 
potrebno omejevati vpisa sorte v sortno listo, kar je v skladu s 
predpisi Skupnosti. 

K 47. členu 

Razlogi za spremembo so navedeni že v drugem odstavku 
obrazložitve k 6. členu. 

K 48. členu 

Sprememba je potrebna, ker je potrebno določiti pravno podlago 
za predpis ministra, v katerem se predpiše način preverjanja 
vzdrževanja sort kmetijskih rastlin. Dosedanja rešitev preveč 
omejuje način preverjanja vzdrževanja sort. 

K 49. členu 

Razlogi za spremembo prvega odstavka 54. člena so navedeni 
že v drugem odstavku obrazložitve k 6. členu. 

Sprememba drugega odstavka 54. člena je posledica spremembe 
50. člena, ki je obrazložena v obrazložitvi k 40. členu. 

Sprememba četrtega odstavka 54. člena je potrebna zaradi 
notranje uskladitve besedila zakona, v skladu s spremembo 
tretjega odstavka 47. člena zakona. 

K 50. členu 

Razlogi za spremembo 5. točke prvega odstavka 61. člena 
zakona so navedeni že v drugem odstavku obrazložitve k 6. 
členu. S spremembo 11. točke prvega odstavka pa se bolj natančno 
opredeli v kakšni obliki se pridobivajo podatki iz zbirk statističnih 
podatkov s področja kmetijstva in gozdarstva. 

K 51. členu 

Naloge in pooblastila Uprave se uskladijo v skladu s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami zakona glede izdaje dovoljenja 
dobavitelju da izdaja etikete in dodano je sodelovanje Uprave pri 
delu organov Evropske skupnosti, pristojnih za semenski mate- 
rial kmetijskih rastlin. Dodane so določbe, ki opredeljujejo 
obveznost Uprave, da o vseh postopkih in ukrepih, ki se izvajajo 
v skladu s tem zakonom obvešča druge države članice Evropske 
unije in Evropsko komisijo. 

Na podlagi novega tretjega odstavka 66. člena zakona je Uprava 
pristojna tudi za sodelovanje z izvedenci, ki jih določi Evropska 
komisija, da v državi članici v praksi preverijo uporabo določb 
predpisov EU, s ciljem, da se zagotovi, da je semenski material 
skladen z določbami predpisov Skupnosti, ne glede na to, v kateri 
državi članici je bil pridelan in dan na trg. 

K 52. in 53. členu 

Dosedanja 68. in 69. člen zakona se dopolnita z novimi nalogami 
inšpektorja na podlagi določb novega 20. in 21. člena zakona, ki 
so pojasnjene v obrazložitvi k 15. členu. 

Sprememba dosedanje 10. točke prvega odstavka ter dosedanje 
6. točke drugega odstavka 69. člena zakona je potrebna zaradi 
uskladitve z zakonom o prekrških. 

K 54. členu 

Sprememba prvega odstavka 75. člena je potrebna zaradi 
notranje uskladitve besedila zakona, saj naloge, opredeljene v 
novem 22. a členu niso naloge, ki se izvajajo po javnem pooblastilu. 

K 55. členu 

Spremembe tega člena pomenijo uskladitev prekrškovnih določb 
zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin z zakonom o 
prekrških ZP-1 (Uradni list RS 7/03). Usklajeni so izrazi in urejena 
je odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne 
osebe samostojnega podjetnika posameznika in fizične osebe 
za storjeni prekršek. 

K 56. členu 

Spremembe tega člena prav tako pomenijo uskladitev 
prekrškovnih določb z ZP-1. Usklajeni so izrazi in urejena je 
odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne 
osebe samostojnega podjetnika posameznika in fizične osebe 
za storjeni prekršek. 

K 57. členu 

Določbe se črtajo, ker je bila vsebina določbe 5. točke prvega 
odstavka prenesena v določbo 38. člena zakona z Zakonom o 
spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na 
področju krnetijstva in gozdarstva (Url RS, št. 45/04). Vsebina 
določbe šeste točke 79. člena je prenesena v določbo 41. člena 
zakona, vsebina drugega odstavka 79. člena pa je povzeta v 
tretjem odstavku 44. členu zakona. 

K 58. členu 

80. člen zakona se črta, ker je bila vsebina določb tega člena 
prenesena v 66. člen zakona, ki opredeljuje naloge Uprave. 

K 59. člen 

Ta člen velja za prehodno obdobje in omogoča dobaviteljem, V 
tržijo seme zelenjadnic in okrasnih rastlin v majhnih pakiranji 
(majhnih papirnatih vrečicah), da porabijo zaloge embalaže, kije 

bila v naprej natisnjena, vendar najpozneje do 31.12.2005. & 
zagotovijo, da bodo na majhnih pakiranjih navedeni osnovni podati 
o semenskem materialu. 
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K 60. členu 

Ta člen velja za prehodno obdobje in je posledica spremembe 20. 
člena zakona, ki uvaja dovoljenja za izdajo etiket in potrdil 
dobavitelja in predpisuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
Dobaviteljem, ki so že vpisani v register dobaviteljev in v skladu 
z veljavnim 20. členom že izdajajo etikete in potrdila, je potrebno 
dati dovolj časa, da se usposobijo za izpolnjevanje pogojev, in da 
Pridobijo dovoljenje iz tega člena, zato jim bo Uprava po uradni 
dolžnosti izdala dovoljenje, če bodo v predpisanem roku predložili 
ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

f 61. členu 

Oo uveljavitve ZP-1 inšpektorji še izrekajo mandatne kazni in 
Predlagajo uvedbo postopka zaradi prekrška, po njegovi uveljavitvi 
Pa inšpektorji izvajajo postopke v skladu z ZP-1. 

Gre za prehodno določbo, ki določa, da se globe določene s tem 
zakonom, do dne začetka uporabe ZP-1 v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni v višini s tem zakonom predpisanih 
glob. Določbe, ki se nanašajo na prekrške, ki jih stori odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od 
začetka uporabe ZP-1, isto velja za izvajanje postopkov 
inšpektorjev v skladu z ZP-1. 

K 62. členu 

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur.l. RS, št. 58/02, 
85/02-popravek in 45/04) je predpise, navedene v tem členu, 
razveljavil le v delu, ki se nanaša na gozdni reprodukcijski mate- 
rial. S tem členom se navedeni predpisi razveljavljajo v celoti. 

K 63. členu 

Uveljavitev zakona je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

1. člen 
(vsebina zakona) 

zakon predpisuje pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in 
,rženje semenskega materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, 
^fompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, sadnih in okrasnih 
rastlin, vinske trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: semenski 
Material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se 
ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem 
Semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za 
,rženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način 
*aQotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, ureja vpis sort 
^etijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane 
v sortno listo, posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin za 
°Pisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in 
povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa dejavnost 
lavne službe na področju semenarstva, izvajalce javne službe, 
ri°silca javnega pooblastila, imenovanje laboratorijev, izvajalcev 
Preizkušanja sort in hrambe standardnih vzorcev in inšpekcijsko 
nadzorstvo. 

3. člen 
(uporaba zakona) 

Ta zakon se lahko ne glede na določbo 1. člena tega zakona 
^Porablja tudi za semenski material drugih vrst rastlin, če se trži ■ 
2 namenom uporabe v kmetijski pridelavi. 

Ta zakon se ne uporablja za semenski material kmetijskih 
rastlin, namenjenih izvozu ali ponovnemu izvozu, v kolikor ni s 
Srn zakonom drugače predpisano. 

j3) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minis- 
r). podrobneje predpiše vrste kmetijskih rastlin iz 1. člena tega 

atana. Druge vrste rastlin iz prvega odstavka tega člena predpiše 
lr|ister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

4. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Semenski material kmetijskih rastlin so seme, cele rastline ali 
deli teh rastlin (gomolji, čebulice, korenike, potaknjenci, poganjki, 
podlage, cepiči in drugi), če so namenjeni za: 

razmnoževanje in ponovno pridelavo semenskega materiala 
kmetijskih rastlin ali 
setev ali sajenje za pridelavo kmetijskih rastlin. 

2. Partija je število ali količina semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iste vrste, sorte oziroma kategorije, ki je razpoznavna po 
izvoru ter izenačena po kakovosti in homogenosti sestave. 

3. Sorta je skupina rastlin znotraj najnižje botanične razvrstitve, 
če jo je mogoče: 

določiti z izraženimi lastnostmi, ki izvirajo iz določenega 
genotipa ali kombinacije genotipov, 
razločiti od katere koli druge skupine rastlin vsaj po eni od 
izraženih lastnosti in 
obravnavati kot enoto, če se te lastnosti med razmnoževanjem 
ne spreminjajo. 

4. Kategorija semenskega materiala kmetijskih rastlin je določena 
stopnja kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

5. Kakovost semenskega materiala kmetijskih rastlin določajo 
sortna ali vrstna pristnost in čistost, zdravstveno stanje in druga 
merila kakovosti, zlasti kalivost, čistota in vlaga semena, 
primernost semenskega materiala kmetijskih rastlin za setev, 
sajenje ali razmnoževanje in drugo. 

6. Dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem 
besedilu: dobavitelj) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja 
vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelava, priprava za trg, 
uvoz oziroma trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: dejavnosti dobavitelja). 
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7. Mesto pridelave je organizacijsko in poslovno zaokrožena 
gospodarska celota (vključno z zemljišči, objekti, stroji in opremo), 
kjer se opravljajo dejavnosti dobavitelja. 

8. Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin je 
pridobivanje semenskega materiala kmetijskih rastlin z 
razmnoževanjem oziroma z drugimi postopki, ki so splošno 
uveljavljeni za posamezno vrsto kmetijskih rastlin. 

9. Priprava semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg so 
postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi 
za trg (sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi 

•sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje ter drugi). 

10. Trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin je prodaja, 
dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti plačilu 
ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v prodajo, 
skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako razpolaganje 
s semenskim materialom z namenom trženja. 

11. Uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin je prepustitev 
semenskega materiala kmetijskih rastlin v carinski postopek 
sprostitve blaga v prost promet. 

5. člen 
(register dobaviteljev) 

(1) S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem 
semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo 
dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev. 

(2) V register dobaviteljev se vpišejo dobavitelji, ki dejavnosti 
dobavitelja opravljajo na območju Republike Slovenije in so: 

pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 
registrirane za opravljanje dejavnosti dobavitelja, 
fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
dejavnosti dobavitelja priglasile pri pristojnem davčnem organu, 
tuja podjetja, ki opravljajo dejavnosti dobavitelja preko 
podružnice. 
tuje pravne in fizične osebe, če to določajo mednarodni 
sporazumi, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 

(3) Dobavitelji iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo v register 
dobaviteljev, če zagotovijo strokovno usposobljeno osebo, ki 
izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti in ki bo 
odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja po tem zakonu 
(v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, 
ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, 
če izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti. 

(4) Minister predpiše pogoje glede strokovne usposobljenosti 
odgovorne strokovne osebe iz prejšnjega odstavka. 

6. člen 
(izjemi) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena vpis v register 
dobaviteljev ni obvezen za dobavitelje: 

ki so majhni pridelovalci semenskega materiala določenih 
vrst kmetijskih rastlin in katerih celotna pridelava tega 
semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za 
prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni 
uporabniki tega semenskega materiala in ki se poklicno ne 
ukvarjajo s pridelavo kmetijskih rastlin; 
ki se ukvarjajo izključno z distribucijo in prodajo semenskega 
materiala določenih vrst kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju. 

(2) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin, za katere velja izjema 
iz prve alinee prejšnjega odstavka, vrste kmetijskih rastlin, za 
katere velja izjema iz druge alinee prejšnjega odstavka, ter kriterije 
za določitev majhnih pridelovalcev in lokalnega trga. 

7. člen 
(vpis v register dobaviteljev) 

(1) Register dobaviteljev vzpostavi in vodi Uprava Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: 
Uprava), ki je organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

(2) Dobavitelji iz drugega odstavka 5. člena tega zakona vložijo 
vlogo za vpis v register dobaviteljev na predpisanem obrazcu pri 
Upravi. Vloga vsebuje zlasti: 

identifikacijske podatke o dobavitelju: ime, priimek in naslov 
ali firmo in sedež, davčno številko, enotno matično številko 
občana ali matično številko poslovnega subjekta, pravno 
organizacijsko obliko, 
navedbo dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trg, 
uvoz oziroma trženje, po vrstah kmetijskih rastlin, 
podatke o mestu pridelave: o kmetijskih zemljiščih v uporabi 
po parcelah in vrstah rabe, o objektih za pridelavo, pripravo 
za trg oziroma skladiščenje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, 
identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi: ime in 
priimek, naslov, enotno matično številko občana, davčno 
številko. 

(3) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na različnih mestih 
pridelave, mora v vlogi navesti podatke iz druge, tretje in četrte 
alinee prejšnjega odstavka za vsako posamezno mesto pridelave 

(4) Uprava odloči o vpisu v register dobaviteljev z odločbo. Ob 
vpisu dodeli Uprava dobavitelju neponovljivo registrsko številko- 

(5) Dobavitelj mora priglasiti Upravi vsako spremembo podatkov, 
ki se vodijo v registru dobaviteljev, najkasneje v 30 dneh od 
spremembe. 

(6) Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge iz drugega odstavka 
tega člena ter listine, ki morajo biti priložene vlogi, predpiše minis- 
ter. 

9. člen 
(vsebina in vodenje registra dobaviteljev) 

(1) Register dobaviteljev vsebuje zlasti naslednje podatke: 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja; 
identifikacijske podatke o dobavitelju: ime, priimek in naslov 
ali firmo in sedež, davčno številko, enotno matično številko 
občana ali matično številko poslovnega subjekta, pravn° 
organizacijsko obliko; 
o dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trg, uvoz 
oziroma trženje, po vrstah kmetijskih rastlin; 
o mestu pridelave: o kmetijskih zemljiščih v uporabi po parcelah 
in vrstah rabe, o lokaciji objektov za pridelavo, pripravo za tf9 
oziroma skladiščenje semenskega materiala kmetijskih rastlin' 
identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi: ime in 

priimek, naslov, enotno matično številko občana, davčn" 
številko. 

(2) Uprava lahko vodi register dobaviteljev v elektronski obliki- 

(3) Uprava mora hraniti listine, na podlagi katerih se vodi register 

dobaviteljev, v originalu ali kopijah še najmanj 3 (tri) leta po izbris^ 
dobavitelja iz registra dobaviteljev. 
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'4) Podatki iz registra dobaviteljev so javni. 

(5) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja registra 
dobaviteljev. 

10. člen 
Uahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih 

rastlin) 

(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin iz 
'jetjega odstavka 3. člena tega zakona se lahko trži, če glede 
kakovosti izpolnjuje predpisane zahteve za predpisano kategorijo 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) Če za semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin 
kategorija ni predpisana, se lahko trži, če izpolnjuje predpisane 
Minimalne zahteve glede kakovosti. 

0) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin mora 
Poleg zahtev iz prvega ali drugega odstavka tega člena glede 
Nravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve, določene s 
predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin. 

(4) Semenski material kmetijskih rastlin mora biti na trgu v partijah. 
akiran in označen mora biti na predpisan način in tako, da je 

Ugotovljena izvirnost pakiranja. 

(5) Semenski material kmetijskih rastlin, ki so gensko spremenjeni 
0r9anizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) ali ki vsebujejo GSO, 
rn°ra poleg zahtev iz tega člena izpolnjevati tudi zahteve, določene 
® Predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO, in biti dodatno označen kot 
t>So. 

Če je semenski material kmetijskih rastlin tretiran s kemikalijami 
1 fitofarmacevtskimi sredstvi, morata biti kemikalija ali 
farmacevtsko sredstvo označena na predpisan način. 

jp pri predpisanih vrstah kmetijskih rastlin se lahko semenski 
aterial kmetijskih rastlin trži le, če je bil pridelan pod uradnim 
adzorom in je bilo izpolnjevanje zahtev iz prvega in tretjega 
stavka tega člena uradno ugotovljeno z uradno potrditvijo 

ženskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s tem zakonom. 

I®) Minister predpiše za posamezno vrsto kmetijskih rastlin: 
kategorije semenskega materiala ter za posamezno kategorijo 
Podrobnejše zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in 
čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti, ali 
Minimalne zahteve glede kakovosti, če za semenski material 
kategorija ni predpisana, 
zahteve glede pakiranja in označevanja semenskega 
materiala, 
največje število ali količino semenskega materiala v partiji, 
kdaj se šteje, da je zagotovljena izvirnost pakiranja. 

j®) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
9a člena, katerih semenski material se lahko trži le, če je uradno 

12. člen 
(zahteve glede sorte) 

<1>Če je za semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin 

so« ah iz 10. člena tega zakona predpisana zahteva glede 
rastr6 pris,nosti in čistosti, se lahko semenski material kmetijskih 
°zn <r^'' izPolniuie zahteve iz 10. člena tega zakona in je acen z imenom sorte. 

ali ^°rta iz prejšnjega odstavka mora biti vpisana v sortno listo 
rast,

avarovana v skladu z zakonom, ki ureja varstvo novih sort 
• ali splošno znana v skladu z drugim odstavkom 41. člena 

tega zakona ali vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj v 
skladu s četrtim odstavkom 19. člena tega zakona. 

(3) Pri predpisanih vrstah kmetijskih rastlin se sme semenski 
material iz prvega odstavka tega člena tržiti le, če je sorta vpisana 
v sortno listo v skladu s tem zakonom. 

(4) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin, pri katerih mora biti 
sorta obvezno vpisana v sortno listo. 

13. člen 
(izjema glede sorte) 

(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena lahko 
Uprava na zahtevo dobavitelja dovoli trženje semenskega 
materiala sorte, ki je v postopku vpisa sorte v sortno listo, vendar 
največ do predpisane količine. 

(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem 
obrazcu navede zlasti: 

ime, priimek in naslov ali firmo in sedež, 
vrsto, sorto in količino semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki ga namerava tržiti. 

(3) Uprava izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če je 
sorta v postopku vpisa sorte v sortno listo v skladu s tem zakonom 
in če predpisane količine niso presežene. 

(4) Ne glede na določbe tega člena Uprava dobavitelju, ki mu je v 
skladu s 25. členom tega zakona dovolila vložitev prijave za uradno 
potrditev semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v 
sortno listo, hkrati dovoli tudi trženje semenskega materiala te 
sorte do predpisane količine. 

(5) Semenski material iz prvega ali četrtega odstavka tega člena 
mora biti na trgu dodatno označen kot semenski material sorte, ki 
je v postopku vpisa v sortno listo. 

(6) Minister predpiše količino semenskega materiala iz prvega 
odstavka tega člena ter obrazec iz drugega odstavka tega člena. 

14. člen 
(posebne zahteve za trženje) 

(1) Ne glede na določbe 10. člena tega zakona se semenski 
material posamezne vrste kmetijskih rastlin, namenjen ekološki 
pridelavi, lahko trži, če izpolnjuje posebne zahteve za trženje, 
predpisane za takšen semenski material v skladu s tem zakonom 
in predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo, in če je označen na 
predpisan način. 

(2) Ne glede na določbe 10. člena tega zakona se lahko trži 
semenski material kmetijskih rastlin v majhnih pakiranjih, ki so 
namenjena prodaji končnemu potrošniku, če izpolnjuje posebne 
zahteve glede pakiranja in označevanja. 

(3) Semenski material ohranjevalne sorte iz 55. člena tega zakona 
se lahko trži, če: 

se trži do predpisane količine in 
izpolnjuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz 10. člena tega zakona ali posebne zahteve iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Minister predpiše posebne zahteve za trženje in način 
označevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega 
odstavka tega člena, kaj se šteje za majhna pakiranja, zahteve 
glede pakiranja in označevanja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz drugega odstavka tega člena ter največjo količino 
semenskega materiala ohranjevalne sorte iz prejšnjega odstavka. 
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15. člen 
(začasni izjemi) 

(1) Če za tekoče leto ni na voljo dovolj semenskega materiala 
določene vrste kmetijskih rastlin, Uprava na zahtevo dobavitelja 
dovoli, da se sme začasno, največ eno leto, tržiti semenski ma- 
terial kmetijskih rastlin: 

ki glede kakovosti, zlasti glede kalivosti ali vlage semena, ne 
izpolnjuje vseh zahtev iz 10. člena tega zakona, predpisanih 
za to vrsto kmetijskih rastlin, ali 
sorte, ki ni vpisana v sortno listo, čeprav je za to vrsto 
kmetijske rastline v skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega 
zakona vpis sorte v sortno listo obvezen. 

(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem 
obrazcu navede zlasti: 

ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo 
registrsko številko dobavitelja, 
podatke o semenskem materialu kmetijskih rastlin: vrsto, 
sorto in kategorijo, leto in mesto pridelave ter količino, 
podatke o kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin 
iz prve alinee prejšnjega odstavka ali podatke o lastnostih 
sorte iz druge alinee prejšnjega odstavka. 

(3) Uprava dovoli trženje semenskega materiala določene vrste 
kmetijskih rastlin, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Semenski material kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka 
mora biti na trgu posebej označen kot semenski material kmetijskih 
rastlin, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 

(5) Minister predpiše minimalne zahteve glede kakovosti 
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena ter podrobnejši način označevanja 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ne izpolnjuje 
predpisanih zahtev. 

16. člen 
(semenska mešanica) 

(1) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko trži tudi kot 
mešanica semena različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: semenska mešanica). 

(2) Semenska mešanica se lahko trži, če: 
vsaka sestavina semenske mešanice izpolnjuje zahteve za 
trženje iz 10. in 12. člena tega zakona, 
izpolnjuje predpisane zahteve za trženje semenskih mešanic 
in 
je pakirana in označena na predpisan način. 

(3) Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora biti uradno 
ugotovljeno z uradno potrditvijo semenske mešanice v skladu s 
tem zakonom. 

(4) Poleg zahtev iz drugega odstavka tega člena, mora biti 
semenska mešanica, ki je namenjena pridelovanju krme, vpisana 
v evidenco semenskih mešanic po tem zakonu. 

(5) Minister predpiše zahteve za trženje ter način pakiranja in 
označevanja semenskih mešanic. 

17. člen 
(evidenca semenskih mešanic) 

(1) Dobavitelj vloži zahtevo za vpis semenske mešanice v 
evidenco semenskih mešanic na predpisanem obrazcu pri 
Upravi. 

(2) Zahteva vsebuje zlasti: 
podatke o dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež 
ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja, 
podatke o semenski mešanici: oznako, sestavo in namen 
uporabe semenske mešanice. 

(3) Če semenska mešanica iz četrtega odstavka prejšnjega člena 
glede sestave izpolnjuje predpisane pogoje za vpis, jo Uprava 
vpiše v evidenco semenskih mešanic. 

(4) Uprava na podlagi zahteve dobavitelja vpiše v evidenco 
semenskih mešanic tudi semenske mešanice za druge namene. 

(5) Uprava vzpostavi in vodi evidenco semenskih mešanic, ki 
vsebuje zlasti: 

podatke o semenski mešanici: oznako, sestavo in namen 
uporabe semenske mešanice, 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja. 

(6) Minister predpiše obrazec iz prvega odstavka tega člena, 
podrobnejše pogoje glede sestave semenske mešanice, 
namenjene pridelovanju krme, in način vodenja evidence 
semenskih mešanic. 

18. člen 
(izjeme glede trženja) 

(1) Za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin se po tem 
zakonu ne šteje dobava: 
1. vzorcev semenskega materiala za uradno preizkušanje ali 

za inšpekcijski nadzor, 
2. vzorcev semenskega materiala znanstvenim in strokovnim 

ustanovam za raziskovalne namene, za žlahtnjenje ali za 
hrambo v genskih bankah, 

3. semenskega materiala osebam, ki v imenu in na račun 
dobavitelja pripravljajo semenski material za trg, 

4. semenskega materiala osebam, ki v imenu in na račun 
dobavitelja pridelujejo določene vrste kmetijskih rastlin za 
industrijsko predelavo ali razmnožujejo semenski material za 
ta namen. 

(2) Vzorci semenskega materiala kmetijskih rastlin iz 1. in 2. točke 
prejšnjega odstavka morajo biti posebej označeni kot vzorec 
semenskega materiala kmetijskih rastlin za namen iz 1. oziroma 
2. točke prejšnjega odstavka. 

(3) Dobavitelj mora v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega 

člena za dobavo takšnega semenskega materiala predhodno 
pridobiti dovoljenje Uprave. Zahtevi za izdajo dovoljenja, ki vsebuj® 
zlasti ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter neponovljiv" 
registrsko številko dobavitelja, mora priložiti kopijo pogodbe, v 

kateri so opredeljeni namen pridelave ter zahteve za trženje, ki jf1 

izpolnjuje semenski material kmetijskih rastlin. Uprava izda 
dovoljenje, če ugotovi, da je semenski material kmetijskih rastlin 
primeren za namen, opredeljen v 4. točki prvega odstavka tega 

člena. 
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(4) Minister predpiše največje količine semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, ki se štejejo za vzorec, in način označitve 
vzorca. 

(5) Minister lahko predpiše podrobnejše pogoje za izdajo 
dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena. 

19. člen 
(obveznosti dobaviteljev) 

(1) Dobavitelj mora opravljati dejavnosti dobavitelja v skladu s 
tem zakonom in zagotavljati, da semenski material kmetijskih 
rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve. 

(2) Dobavitelj mora zlasti: 
1- imeti za posamezno vrsto kmetijskih rastlin načrt pridelave, v 

katerem opredeli kritične točke, ki bi lahko vplivale na kakovost 
semenskega materiala kmetijskih rastlin (zlasti na sortno ali 
vrstno pristnost in čistost ter zdravstveno stanje), 

2- stalno nadzorovati pridelavo semenskega materiala kmetijskih 
rastlin v skladu z načrtom iz prejšnje točke, izvajati ukrepe 
za zagotavljanje skladnosti semenskega materiala kmetijskih 
rastlin s predpisanimi zahtevami (zlasti glede oskrbe 
posevkov oziroma nasadov in varstva pred škodljivimi 
organizmi) ter na predpisan način voditi zapise o nadzoru in 
izvedenih ukrepih, 

3- nemudoma obvestiti fitosanitarnega inšpektorja oziroma 
Upravo o pojavu ali sumu na pojav karantenskih škodljivih 
organizmov na mestu pridelave, 
zagotoviti sledljivost in razpoznavnost vsake partije 
semenskega materiala kmetijskih rastlin v vseh fazah 
pridelave in priprave za trg, pri skladiščenju, prodaji in dobavi 
semenskega materiala, 
voditi zapise na predpisan način in hraniti dokazila o 
vzdrževanju sorte oziroma o pridobitvi ali nakupu semenskega 
Materiala kmetijskih rastlin, ki se uporablja za razmnoževanje 
ali za ponovno pridelavo semenskega materiala, 
voditi zapise na predpisan način in hraniti dokazila o pridelavi, 
nabavi ali uvozu, o pripravi za trg, o zalogah, o prodaji ali 
dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, 

■ omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora in 
dopustiti odvzem vzorcev, 

1 'zvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali 
inšpekcijskem nadzoru, 

' izpolnjevati druge predpisane obveznosti v skladu s tem 
zakonom, z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin in 
Predpisi, izdanimi na njuni podlagi. 

(3) Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega 
Ostavka najmanj tri leta, za sadne rastline, vinsko trto, hmelj in 
ecletne okrasne rastline pa najmanj pet let. 

'4) Dobavitelj mora na predpisan način voditi seznam sort sadnih 
2lr°ma okrasnih rastlin, če te sorte niso vpisane v sortno listo ali 
varovane v skladu z zakonom, ki ureja varstvo sort rastlin, ali 

P'ošno znane v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega 
kona. Za vsako sorto, ki se vodi v seznamu sort dobavitelja, 
0ra dobavitelj zagotoviti opis sorte. 

Dobavitelju, ki ne prideluje semenskega materiala kmetijskih stl|n, ni potrebno izpolnjevati obveznosti iz 1., 2. in 5. točke 
u9ega odstavka tega člena. 

^ P°bavite|ju, ki prideluje semenski material vrst kmetijskih 
izn i'n'Z SGC'me9a odstavka 10. člena tega zakona, ni potrebno Polnjevati obveznosti iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega 

(7) Minister lahko za posamezno vrsto kmetijskih rastlin predpiše 
vsebino načrta pridelave iz 1. točke drugega odstavka tega člena. 

(8) Minister predpiše način vodenja zapisov iz 2., 5. in 6. točke 
drugega odstavka tega člena, način vodenja seznama sort iz 
četrtega odstavka tega člena in podatke, ki jih mora vsebovati 
opis sort. 

20. člen 
(obveznost prijave pridelave ter izdaja etiket in potrdil 

dobavitelja) 

(1) Dobavitelj, ki prideluje semenski material kmetijskih rastlin, 
mora pristojnemu inšpektorju vsako leto do predpisanega roka 
prijaviti pridelavo semenskega materiala, razen semenskega 
materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena 
tega zakona. Prijava na predpisanem obrazcu vsebuje zlasti 
podatke o: 

dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 
ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 
mestu pridelave, 
pridelavi semenskega materiala po vrstah in sortah kmetijskih 
rastlin: o zemljiščih, na katerih prideluje semenski material 
kmetijskih rastlin s podatki o površinah in parcelnih številkah. 

(2) Dobavitelj, ki trži semenski material kmetijskih rastlin, razen 
semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
10. člena tega zakona, mora semenski material kmetijskih rastlin 
označiti s predpisano etiketo dobavitelja oziroma zanj izdati 
predpisano potrdilo o semenskem materialu kmetijskih rastlin, če 
semenski material izpolnjuje zahteve iz 10. in 12. člena tega 
zakona. 

(3) O izdanih etiketah oziroma potrdilih iz prejšnjega odstavka 
mora dobavitelj voditi evidenco na predpisan način. 

(4) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca, roke in način 
vlaganja prijave iz prvega odstavka tega člena, vsebino etikete in 
potrdila dobavitelja iz drugega odstavka tega člena ter način 
vodenja evidence iz prejšnjega odstavka. 

21. člen 
(nadzor dobaviteljev) 

(1) Pristojni inšpektor mora najmanj enkrat letno opraviti nadzor 
pri dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin iz 
prejšnjega člena. Pri izvajanju nadzora pristojni inšpektor preveri, 
ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz 19. in 20. člena 
tega zakona. Če ugotovi, da dobavitelj predpisanih obveznosti ne 
izpolnjuje, mu odredi odpravo pomanjkljivosti oziroma izpolnitev 
obveznosti v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni 
inšpektor določi dobavitelju krajši rok, če dobavitelj ne izpolnjuje 
obveznosti iz 2. točke drugega odstavka 19. člena tega zakona 
glede izvajanja ukrepov za zagotavljanje skladnosti semenskega 
materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami, zlasti glede 
oskrbe posevkov oziroma nasadov in varstva pred škodljivimi 
organizmi. 

(3) Pri nadzoru pristojni inšpektor preveri skladnost semenskega 
materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami iz 10. člena 
tega zakona, oziroma odvzame vzorce semenskega materiala 
kmetijskih rastlin in jih pošlje v analizo laboratoriju, imenovanem v 
skladu s 76. členom tega zakona. 
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(4) Če pristojni inšpektor na podlagi opravljenega nadzora oziroma 
rezultatov analiz odvzetih vzorcev ugotovi, da semenski material 
kmetijskih rastlin ni skladen s predpisanimi zahtevami oziroma 
da skladnosti ni mogoče zagotoviti, dobavitelju prepove trženje 
takšnega semenskega materiala. 

(5) Pristojni inšpektor vodi zapisnik o opravljenem nadzoru. 

(6) O prejetih prijavah iz prvega odstavka prejšnjega člena, o 
opravljenem nadzoru pri dobavitelju ter o ugotovitvah in o odrejenih 
ukrepih iz tega člena, mora pristojni inšpektor obvestiti Upravo 
na predpisan način. 

(7) Dobavitelj nosi stroške, ki nastanejo zaradi odrejenih ukrepov 
iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena ter 
stroške odvzema in analiz vzorcev, kadar je izvid analize 
neugoden za dobavitelja. 

(8) Minister predpiše način odvzema vzorcev iz tretjega odstavka 
in način obveščanja Uprave iz šestega odstavka tega člena. 

22. člen 
(uradna potrditev semenskega materiala kmetijskih 

rastlin) 

(1) Dobavitelj mora vsako leto do predpisanega roka prijaviti 
semenski material predpisanih vrst kmetijskih rastlin iz sedmega 
odstavka 10. člena tega zakona v uradno potrditev organu za 
potrjevanje, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s 75. 
členom tega zakona. Prijava na predpisanem obrazcu vsebuje 
zlasti podatke o: 

dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 
ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 
mestu pridelave, 
zemljiščih, na katerih je semenski posevek ali semenski 
nasad, s površinami in parcelnimi številkami, 
uporabljenem semenskem materialu kmetijskih rastlin, zlasti 
o vrsti, sorti in kategoriji ter količini, 
posebnih zahtevah glede potrjevanja. 

Prijavi mora priložiti predpisana dokazila o uporabljenem 
semenskem materialu kmetijskih rastlin. 

(2) Dobavitelj lahko vloži prijavo iz prejšnjega odstavka, če je: 
vpisan v register dobaviteljev za vrsto kmetijske rastline, 
katere semenski material prijavlja v uradno potrditev, 
sorta vpisana v sortno listo ali če je dobavitelj pridobil dovoljenje 
za vložitev prijave v skladu s 25. členom tega zakona. 

(3) Ne glede na drugo alineo prejšnjega odstavka lahko dobavitelj 
prijavi v uradno potrditev semenski material sadnih oziroma 
okrasnih rastlin, če je sorta vpisana v sortno listo ali zavarovana 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo sort rastlin, ali splošno 
znana v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona. 

(4) V postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki je sestavljen iz: 
1. uradnega nadzora semenskih posevkov oziroma nasadov, 

zemljišč, objektov za pridelavo, skladiščenje in pripravo 
semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg, 

2. uradnih pregledov dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj v 
skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona, 

3. uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev, organ za potrjevanje 
ugotovi, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje 
predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega zakona. 

(5) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, da semenski material kmetijskih 
rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. člena tega zakona za 
predpisano kategorijo, izda predpisane uradne etikete za to 
kategorijo. 

(6) Organ za potrjevanje semenski material kmetijskih rastlin 
označi z izdanimi etiketami iz prejšnjega odstavka ter izda potrdilo 
o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(7) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
četrtega odstavka tega člena ugotovi, da semenski material 
kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 11. člena tega 
zakona za ne dokončno potrjen semenski material kmetijskih 
rastlin, izda potrdilo, da semenski material izpolnjuje predpisane 
zahteve za ne dokončno potrjen semenski material kmetijskih 
rastlin. Za ta semenski material lahko izda tudi predpisane uradne 
etikete in ga z njimi označi. 

(8) Organ za potrjevanje z odločbo zavrne uradno potrditev, če 
semenski material kmetijskih rastlin ne izpolnjuje zahtev iz 10- 
člena tega zakona za nobeno od predpisanih kategorij, ali če ne 
izpolnjuje zahtev iz 11. člena tega zakona za ne dokončno potrjen 
semenski material kmetijskih rastlin. Zoper odločbo organa za 
potrjevanje je dovoljena pritožba, na Upravo. 

(9) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih uradnih 
dejanjih iz četrtega odstavka tega člena. 

(10) O prejetih prijavah, o opravljenih uradnih dejanjih v postopku 
uradne potrditve, o potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve 
mora organ za potrjevanje obvestiti Upravo in pristojnega 
inšpektorja na predpisan način. 

(11) Stroške postopka uradne potrditve iz četrtega odstavka 
tega člena, stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno 
označitvijo plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

(12) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca prijave, roke 
in način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti prijavi priložena, 
podrobnejši postopek uradne potrditve, vsebino, barvo in obliko 
uradne etikete in vsebino potrdila o uradni potrditvi semenskega 
materiala kmetijskih rastlin ter potrdila o ne dokončno potrjenem 
semenskem materialu kmetijskih rastlin, način obveščanja Uprave 
in pristojnega inšpektorja, višino stroškov postopka uradne 
potrditve in višino stroškov v zvezi z izdajo uradnih etiket in z 
uradno označitvijo semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

23. člen 
(uradna potrditev semenske mešanice) 

(1) Uradna potrditev semenske mešanice je predpisan postopek, 
ki ga na podlagi prijave dobavitelja izvede organ za potrjevanje in 
s katerim uradno ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje 
zahteve iz drugega odstavka 16. člena tega zakona. 

(2) Prijava, ki jo dobavitelj vloži na predpisanem obrazcu pri organi 
za potrjevanje, vsebuje zlasti podatke o: 

dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 
ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 
oznaki, sestavi in namenu uporabe semenske mešanice, 
posameznih sestavinah, uporabljenih za pripravo mešanice- 

(3) Za semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, lahko 
dobavitelj vloži prijavo iz prejšnjega odstavka le, če je semenska 
mešanica vpisana v evidenco semenskih mešanic iz petega 
odstavka 17. člena tega zakona. 
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(4) Postopek uradne potrditve semenske mešanice je sestavljen 
iz: 
1- uradnih pregledov objektov za pripravo oziroma skladiščenje 

semenske mešanice ter dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj 
v skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 19. člena tega 
zakona, 

2- uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev. 

(5) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
Prejšnjega odstavka ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje 
Zahteve iz drugega odstavka 16. člena tega zakona, izda 
Predpisane uradne etikete, semensko mešanico označi z izdanimi 
etiketami ter izda potrdilo o uradni potrditvi semenske mešanice. 

(6) Če organ za potrjevanje ugotovi, da zahteve iz drugega 
°dstavka 16. člena tega zakona niso izpolnjene, z odločbo zavrne 
Uradno potrditev semenske mešanice. Zoper odločbo organa za 
Potrjevanje je dovoljena pritožba na Upravo. 

(7) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih uradnih 
dejanjih iz četrtega odstavka tega člena. 

(8) O prejetih prijavah, o opravljenih uradnih dejanjih v postopku 
Uradne potrditve, o potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve 
Semenske mešanice, mora organ za potrjevanje obvestiti Upravo 
ln pristojnega inšpektorja na predpisan način. 

(9) Stroške postopka uradne potrditve iz četrtega odstavka tega 
clena in stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno 
označitvijo plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

^0) Minister predpiše vsebino obrazca prijave, podrobnejši 
Postopek uradne potrditve, vsebino, barvo in obliko uradne etikete, 
Vsebino potrdila o uradni potrditvi semenske mešanice, način 
obveščanja Uprave in pristojnega inšpektorja ter višino stroškov 
Postopka in stroškov v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno 
°2načitvijo. 

24. člen 
(izdaja uradnih etiket pred uradno ugotovitvijo 

kalivosti semena) 

j1) Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena 
®9a zakona, pri katerih je v zahtevah za trženje semenskega 
a,eriala kmetijskih rastlin iz 10. člena tega zakona predpisana 

ajnižja kalivost semena, lahko organ za potrjevanje na zahtevo 
obavitelja v postopku uradne potrditve izjemoma izda uradne 
'kete iz petega odstavka 22. člena tega zakona in semenski 
aterial kmetijskih rastlin z njimi označi, preden je kalivost semena 

radno ugotovljena, če: 
le organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovil, 
da semenski material kmetijskih rastlin razen predpisane 
kalivosti izpolnjuje vse druge predpisane zahteve iz 10. člena 
Jega zakona, 
12 začasnega poročila o kalivosti semena, ki ga zagotovi 
dobavitelj, izhaja, da semenski material kmetijskih rastlin tudi 
9'ede kalivosti izpolnjuje predpisane zahteve. 

rw Pobavitelj mora v zahtevi iz prejšnjega odstavka navesti zlasti 
Podatke o: 

dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 
jer njegovo neponovljivo registrsko številko, 
'okaciji skladišča dobavitelja ali prvega prejemnika, kjer bo 
semenski material kmetijskih rastlin do izdaje potrdila o potrditvi 
semenskega materiala kmetijskih rastlin in o prvem prejemniku: 
'me, priimek in naslov ali firmo in sedež, 
0 semenskem materialu kmetijskih rastlin, zlasti o vrsti, sorti 
ln kategoriji, mestu in letu pridelave. 

Zahtevi mora priložiti začasno poročilo o kalivosti semena. 

(3) Semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega odstavka 
tega člena se do izdaje potrdila o uradni potrditvi ne sme tržiti. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dobavitelj semenski ma- 
terial kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena dobavi 
prvemu prejemniku, ki ga je navedel v zahtevi iz drugega odstavka 
tega člena. Semenski material kmetijskih rastlin mora dobavitelj 
dodatno označiti z etiketo, ki vsebuje najmanj neponovljivo 
registrsko številko dobavitelja in kalivost semena iz začasnega 
poročila o kalivosti. 

(5) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, če v postopku uradne 
potrditve ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin tudi glede 
kalivosti izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. člena tega zakona. 

(6) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, 
da semenski material kmetijskih rastlin glede kalivosti ne izpolnjuje 
predpisanih zahtev iz 10. člena tega zakona, z odločbo zavrne 
uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin. V odločbi 
naloži dobavitelju, da dopusti organu za potrjevanje odstranitev 
izdanih uradnih etiket iz prvega odstavka tega člena, ali da vrne 
izdane uradne etikete organu za potrjevanje najpozneje v 8 dneh 
od vročitve odločbe. 

25. člen 
(izjeme glede postopka uradne potrditve) 

(1) Pri vrstah kmetijskih rastlin, pri katerih je v skladu z tretjim 
odstavkom 12. člena tega zakona vpis sorte v sortno listo obvezen, 
lahko organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve 
semenskega materiala sorte, ki ni vpisana v sortno listo le, če je 
Uprava dobavitelju predhodno izdala dovoljenje za vložitev prijave 
za uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje iz prejšnjega odstavka v 
obliki uradnega zaznamka na prijavi iz prvega odstavka 22. člena 
tega zakona, če: 

je sorta v postopku vpisa v sortno listo ali 
dobavitelj izkaže, da se semenski material kmetijskih rastlin 
prideluje za izvoz 

(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve 
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega 
člena v skladu s četrtim odstavkom 22. člena tega zakona. 

(4) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, da semenski material kmetijskih 
rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega 
zakona, izda uradne etikete, predpisane za semenski material 
sort, ki niso vpisane v sortno listo, ga z njimi označi ter izda 
potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin 
ali potrdilo, da semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje 
predpisane zahteve za ne dokončno potrjen semenski material. 

(5) Pri izdaji uradnih etiket za semenski material sorte, ki je v 
postopku vpisa v sortno listo, mora organ za potrjevanje 
upoštevati največjo količino semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz šestega odstavka 13. člena tega zakona, za katero je 
dovoljeno trženje. 

(6) Minister predpiše vsebino, barvo in velikost uradnih etiket iz 
četrtega odstavka tega člena. 
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26. člen 
(označevanje pod uradnim nadzorom) 

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 22. člena in petega 
odstavka 23. člena tega zakona lahko organ za potrjevanje 
dobavitelju semenskega materiala določenih vrst kmetijskih rastlin 
dovoli, da sam označi semenski material kmetijskih rastlin z 
uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje zagotovi nadzor nad 
označevanjem semenskega materiala kmetijskih rastlin na 
predpisan način. 

(2) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin in način izvajanja 
nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena. 

27. člen 
(ponovno uradno označevanje semenskega materiala 

kmetijskih rastlin) 

(1) Semenski material kmetijskih rastlin, ki je bil uradno potrjen in 
označen, se lahko prepakira in ponovno uradno označi. Organ 
za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda nove uradne etikete in 
semenski material kmetijskih rastlin z njimi označi, če semenski 
material še izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev. 

(2) Stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno označitvijo 
plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

28. člen 
(evidenca pridelave) 

(1) Na podlagi prijav iz prvega odstavka 20. člena in prvega 
odstavka 22. člena tega zakona Uprava vzpostavi in vodi evidenco 
pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin za tekoče leto. 
V evidenci vodi podatke o dobaviteljih, ki pridelujejo semenski 
material kmetijskih rastlin, o mestih pridelave in o prijavljenih 
površinah za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega 
zakona vodi v evidenci tudi podatke o količinah uradno potrjenega 
semenskega materiala, po vrstah in sortah kmetijskih rastlin. 

(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka Uprava hrani pet let. 

29. člen 
(pogoji za uvoz semenskega materiala kmetijskih 

rastlin) 

(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin lahko 
uvozi le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev za uvoz te 
vrste kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: uvoznik). 

(2) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvozi, če je 
enakovreden semenskemu materialu pridelanemu na območju 
držav članic Evropske unije, v skladu s predpisi, ki urejajo trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(3) Semenski material kmetijskih rastlin iz tretjega odstavka 12. 
člena tega zakona se lahko uvozi, če je sorta vpisana v sortno 
listo in če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

31. člen 
(postopek pri uvozu) 

(1) Uvoznik mora pred uvozom vsako pošiljko semenskega 
materiala kmetijskih rastlin prijaviti fitosanitarnemu inšpektorju v 
inšpekcijski pregled. Prijava se vloži na predpisanem obrazcu in 
vsebuje zlasti podatke o: 

uvozniku: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja, 
semenskem materialu kmetijskih rastlin: vrsti oziroma sorti, 
kategoriji in količini semenskega materiala, 
državi pridelave (izvora) in državi izvoza. 

(2) Inšpekcijski pregled pošiljke semenskega materiala kmetijskih 
rastlin se opravi na prvem vstopnem mesto v Republiko Slovenijo, 
ki je določeno v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo 
rastlin in kjer se opravljajo druge uvozne administrativne 
formalnosti, vključno s carinskimi. 

(3) Inšpekcijski pregled pošiljke semenskega materiala kmetijskih 
rastlin se lahko opravi tudi v uradno določenih mestih v notranjosti 
države, ki so pod carinskim nadzorom, če je to v skladu s predpisi, 
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. 

(4) Carinski organi ne smejo začeti s postopkom sprostitve blaga 
v prost promet, dokler fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(5) Fitosanitarni inšpektor z inšpekcijskim pregledom ugotovi 
zlasti, če: 

je uvoznik vpisan v register dobaviteljev za uvoz semenskega 
materiala vrste kmetijskih rastlin, ki jo uvaža, 
semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje pogoje za uvoz 
iz drugega in tretjega odstavka 29. člena tega zakona. 

(6) Pri inšpekcijskem pregledu lahko fitosanitarni inšpektor 
odvzame vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin in jih 
posije v analizo laboratoriju, imenovanemu v skladu s 76. členom 
tega zakona. 

(7) Če so izpolnjeni pogoji za uvoz iz 29. člena tega zakona, 
fitosanitarni inšpektor po opravljenem pregledu dovoli uvoz 
semenskega materiala kmetijskih rastlin z odločbo, ki se izda v 
obliki uradnega zaznamka na prijavi. 

(8) Če fitosanitarni inšpektor na podlagi opravljenega 
inšpekcijskega pregleda oziroma rezultatov analiz odvzetih 
vzorcev ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin ne 
izpolnjuje pogojev za uvoz iz 29. člena tega zakona, z odločbo 
prepove uvoz takšnega semenskega materiala kmetijskih rastlin 

(9) Kopijo odločbe iz šestega in sedmega odstavka tega člena 
fitosanitarni inšpektor pošlje Upravi. 

(10) Stroške odvzema vzorcev in analiz vzorcev semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki so bili opravljeni na zahtevo 
fitosanitarnega inšpektorja, plača uvoznik, pri katerem so bili vzeti 
vzorci, kadar je izvid analize neugoden za uvoznika. 

32. člen 
(izjeme) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena semenskega materiala 
kmetijskih rastlin ni potrebno prijaviti fitosanitarnemu inšpektorju 
v inšpekcijski pregled, če se uvažajo: 

vzorci semenskega materiala za uradno preizkušanje. za 

hrambo v genski banki, za žlahtnenje. za znanstvene in 
raziskovalne namene oziroma za razstave, če količine 
semenskega materiala ne presegajo količin, predpisanih v 

skladu s četrtim odstavkom 18. člena tega zakona; 
določene količine semenskega materiala v izvirnem pakiranja 
namenjene za osebno uporabo. 

(2) Minister predpiše količine semenskega materiala kmetijski1 

rastlin v izvirnem pakiranju, ki se lahko uvozijo za osebno uporabo- 
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33. člen 
(posebna uvozna dovoljenja) 

(1) Ne glede na določbe sedmega odstavka 31. člena tega zakona 
fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz semenskega material kmetijskih 
rastlin, ki ni dokončno potrjen, ali semenskega materiala sorte, ki 
ni vpisana v sortno listo, če je Uprava pred uvozom zanj izdala 
Posebno uvozno dovoljenje. 

(2) Uvoznik vloži pri Upravi zahtevo za izdajo posebnega 
uvoznega dovoljenja na predpisanem obrazcu, ki vsebuje zlasti 
Podatke o: 

uvozniku: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja, 
semenskem materialu kmetijskih rastlin: vrsti oziroma sorti, 
kategoriji, in količini semenskega materiala, državi pridelave 
(izvora) in državi izvoza, 
namenu uvoza, 
predvidenem roku uvoza. 

(3) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje iz prejšnjega 
odstavka, če se uvaža semenski material kmetijskih rastlin: 

z namenom, da se pripravi za trženje in uradno potrdi v skladu 
s tem zakonom, in če je bil v tretji državi pridelan pod uradnim 
nadzorom in potrjen kot ne dokončno potrjen semenski ma- 
terial kmetijskih rastlin in mu je priznana enakovrednost, 
zaradi razmnoževanja v Republiki Sloveniji in uvoznik Upravi 
predloži pisno izjavo, da bo razmnoženi semenski material 
kmetijskih rastlin v celoti izvozil ter navede rok, do katerega 
bo realiziral izvoz, 
sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo v Republiki Sloveniji, 
in količina ne presega predpisane količine iz šestega odstavka 
13. člena tega zakona. 

'4) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka Uprava v 
Posebnem uvoznem dovoljenju določi rok, do katerega mora 
Uvoznik razmnoženi semenski material kmetijskih rastlin izvoziti. 

j5) Uvoznik mora posebno uvozno dovoljenje iz tretjega odstavka 
e9a člena priložiti prijavi za inšpekcijski pregled iz prvega odstavka 

1- člena tega zakona. 

Minister predpiše podrobnejšo vsebino obrazca iz druqeqa 
°dstavka tega člena. 

34. člen 
(obveznosti uvoznika) 

^) Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona mora uvoznik 
oženi semenski material kmetijskih rastlin, razen semenskega 
ateriala kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega 

izd na' označ't' s predpisano etiketo dobavitelja oziroma zanj 
ra ' Podpisano potrdilo o semenskem materialu kmetijskih ast|in, preden ga da na trg. 

'2) Uvoznik, ki uvozi semenski material kmetijskih rastlin iz druge 

d "ee tretjega odstavka prejšnjega člena, mora Upravi predložiti 
dni -2''0 0 izvozu te9a semenskega materiala v roku, ki mu ga je °cila Uprava v posebnem uvoznem dovoljenju. 

35. člen 
(ponovno uradno označevanje uvoženega 
semenskega materiala kmetijskih rastlin) 

č!e ^0menski material kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. 
2ah a te9a zakona, ki je bil uvožen iz tretje države in ki izpolnjuje 
p eve glede enakovrednosti iz 30. člena tega zakona, se lahko 

Pakira oziroma ponovno uradno označi v skladu z odločbo 

pristojnega organa Skupnosti iz drugega odstavka 30. člena tega 
zakona. Organ za potrjevanje uradno označi tak material na 
zahtevo dobavitelja. Pred ponovno uradno označitvijo lahko or- 
gan za potrjevanje preveri, ali semenski material kmetijskih rastlin 
še izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev. 

(2) Stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno označitvijo 
plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

(3) Minister predpiše višino stroškov iz prejšnjega odstavka. 

VI. NAKNADNA KONTROLA SEMENSKEGA 
MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN 

36. člen 
(naknadna kontrola) 

(1) Uprava izvaja naknadno kontrolo kakovosti semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki se v Republiki Sloveniji v tekočem 
letu prideluje oziroma trži. Z naknadno kontrolo se v sortnih 
preizkusih oziroma z laboratorijskimi testi preverja sortna ali vrstna 
pristnost in čistost, zdravstveno stanje ter izpolnjevanje drugih 
zahtev glede kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) V naknadno kontrolo se vsako leto vključi predpisan odstotek 
vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin, odvzetih pri 
uradnem nadzoru dobavitelja, v postopku uradne potrditve ali pri 
inšpekcijskem nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(3) Sortne preizkuse oziroma laboratorijske teste semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki je vključen v naknadno kontrolo, 
izvajajo izvajalci preizkušanja in laboratoriji, imenovani v skladu s 
76. členom tega zakona. 

(4) Sredstva za izvedbo naknadne kontrole se zagotovijo iz 
proračuna Republike Slovenije. Kadar so rezultati preizkušanja 
neugodni za dobavitelja, pa plača stroške naknadne kontrole 
dobavitelj, pri katerem so bili vzeti vzorci za naknadno kontrolo. 

(5) Minister za posamezno vrsto kmetijskih rastlin predpiše 
postopek izvedbe naknadne kontrole in določi odstotek vzorcev, 
ki se vsako leto vključijo v naknadno kontrolo. 

37. člen 
(sortna lista) 

(1) Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin. V sortno 
listo se vpišejo sorte tistih vrst kmetijskih rastlin, za katere je v 
skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega zakona vpis sorte v 
sortno listo obvezen, in druge sorte kmetijskih rastlin, če 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(2) Postopek vpisa sorte v sortno listo vodi Uprava in objavlja 
sortno listo v uradnem glasilu Uprave. 

39. člen 
(vložitev prijave za vpis sorte v sortno listo) 

(1) Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne 
prijave na Upravo. Prijavitelj vloži prijavo na predpisanem obrazcu. 

(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
podatke o prijavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež; 
podatke o pooblaščencu: ime, priimek in naslov ali firmo in 
sedež; 

- vrsto rastline; 
predlog imena sorte; 
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podatke o izvoru sorte in namen uporabe sorte. 

(3) Če se prijava nanaša na sorto trave, ki ni namenjena 
pridelovanju krme, ali sorto, ki se bo uporabljala izključno kot 
dedna sestavina za pridobivanje semenskega materiala, ali sorto, 
ki je GSO, mora prijavitelj v prijavi to posebej navesti. 

(4) Prijavitelj lahko v prijavi zahteva, da se podatki o izvoru sorte 
štejejo za zaupne. 

(5) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca prijave in 
postopek vpisa sorte v sortno listo. 

40. člen 
(pogoji za vpis sorte v sortno listo) 

(1) Uprava vpiše prijavljeno sorto v sortno listo, če: 
je razločljiva, izenačena in nespremenljiva, 
ima primerno vrednost za pridelavo in uporabo, 
je ime sorte v skladu s predpisanimi zahtevami. 

(2) Sorto, ki je GSO. vpiše Uprava v sortno listo le, če izpolnjuje 
pogoje za vpis iz prejšnjega odstavka in če je vpis sorte v sortno 
listo oziroma ravnanje s semenskim materialom sorte v skladu s 
predpisi, ki urejajo GSO. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se primerna 
vrednost za pridelavo in uporabo ne zahteva pri sortah: 

vrtnin, razen pri sortah industrijske cikorije in oljnih buč, 
trav, če sorte niso namenjene pridelavi krme, 
ki se bodo uporabljale izključno kot dedna sestavina za 
pridobivanje semenskega materiala. 

(4) Pri sortah trav, ki niso namenjene pridelavi krme, lahko Uprava 
preveri primernost sorte za namen, ki ga je prijavitelj navedel v 
prijavi. 

41. člen 
(razločljivost, izenačenost in nespremenljivost sorte) 

(1) Prijavljena sorta je razločljiva, če jo je mogoče na dan, ko je 
bila zanjo vložena popolna prijava za vpis v sortno listo, vsaj po 
eni od pomembnih lastnosti jasno razločevati od katerekoli druge 
splošno znane sorte. Te lastnosti sorte morajo biti natančno 
prepoznavne in določljive. 

(2) Splošno znana je vsaka sorta, ki je bila do dneva vložitve 
popolne prijave za prijavljeno sorto v Republiki Sloveniji ali v eni 
od držav članic Evropske Unije oziroma držav podpisnic 
mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (v nadaljnjem 
besedilu: Konvencije UPOV), ki zavezuje Republiko Slovenijo, 
zavarovana ali vpisana v sortno listo ali je bila zanjo vložena 
prijava za varstvo sorte ali za vpis sorte v sortno listo, vendar 
samo, če se je postopek končal z zavarovanjem sorte ali z vpisom 
sorte v sortno listo. 

(3) Prijavljena sorta je izenačena, če so v njej dovolj enotno 
izražene tiste lastnosti, ki so bistvenega pomena za razločevanje 
od drugih sort, kljub odstopanjem, ki se lahko pričakujejo zaradi 
posebnosti njenega razmnoževanja. 

(4) Prijavljena sorta je nespremenljiva, če se njene lastnosti, ki so 
bistvenega pomena za razločevanje, po več zaporednih množitvah 
oziroma, v primeru posebnega razmnoževalnega ciklusa, na 
koncu vsakega takega ciklusa ne spremenijo. 

43. člen 
(preizkušanje sorte) 

(1) Razločljivost, izenačenost in nespremenljivost sorte ter 
vrednost sorte za pridelavo in uporabo se preverja v sortnih 
poskusih ter z laboratorijskimi in drugimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: preizkušanje sorte) po predpisanih postopkih in metodah. 
Predpisano količino semenskega materiala za preizkušanje sorte 
mora zagotoviti prijavitelj. 

(2) Če prijavitelj v prijavi navede, da je bilo preizkušanje 
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte že opravljeno 
v Republiki Sloveniji ali v eni od držav članic Evropske Unije 
oziroma podpisnic Konvencije UPOV, ponovno preizkušanje ni 
potrebno. Prijavitelj lahko Upravi predloži rezultate preizkušanja, 
lahko pa jih Uprava sama pridobi. 

(3) Za sorte, ki so GSO, se preizkušanje sorte izvede po postopku 
v skladu s tem zakonom in z upoštevanjem predpisov, ki urejajo 
ravnanje z GSO. 

(4) Za preizkušanje sorte imenuje Uprava izvajalca preizkušanja 
sorte v skladu s 76. členom tega zakona. 

(5) Stroške preizkušanja iz prvega odstavka tega člena in stroške 
v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja iz drugega odstavka 
tega člena, nosi prijavitelj. 

(6) Minister predpiše postopke in metode za preizkušanje sort iz 
prvega odstavka tega člena in višino stroškov preizkušanja iz 
prejšnjega odstavka. 

44. člen 
(ime sorte) 

(1) Ime sorte je lahko vsaka beseda, kombinacija besed, 
kombinacija besed in številk ali kombinacija črk in številk, razen 
če ni s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, drugače 
določeno. Ime sorte mora omogočati razločevanje sorte od 
katerekoli druge splošno znane sorte iste vrste ali sorodnih vrst. 
Ime sorte ne sme zavajati, zlasti glede porekla sorte in njenih 
lastnosti in ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo blagovne 
znamke ali geografsko poreklo. 

(2) Če je sorta že zavarovana ali vpisana v sortno listo v eni od 
držav članic Evropske Unije oziroma podpisnic Konvencije UPOV, 
se kot ime sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji vpiše ime 
sorte, ki je vpisano register zavarovanih sort ali v sortno listo v 
eni od navedenih držav, razen če je ime sorte v nasprotju z 
določili prvega odstavka tega člena. 

(3) Minister predpiše podrobnejše zahteve glede ustreznosti 
imena sorte. 

46. člen 
(obravnava rezultatov preizkušanja) 

(1) Ko Uprava pridobi rezultate preizkušanja, preveri, ali s o 
izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee prvega odstavka 40. člena 
tega zakona. 

(2) Če Uprava na podlagi rezultatov preizkušanja dvomi, ali s o 
izpolnjeni pogoji iz druge alinee prvega odstavka 40. člena tega 

zakona, lahko pridobi strokovno mnenje sortne-komisije' 
imenovane v skladu z 59. členom tega zakona. 
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(3) Sortna komisija mora mnenje iz prejšnjega odstavka dati Upravi 
najpozneje v roku 30 dni. 

(4) Ko Uprava sama ali na podlagi strokovnega mnenja sortne 
komisije ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee 
Prvega odstavka 40. člena tega zakona, zahteva od prijavitelja, 
da ji v roku, ki ni daljši kot 15 dni, sporoči podatke o vzdrževalcu 
sorte, ki bo v obdobju vpisa sorte v sortno listo zagotavljal 
vzdrževanje sorte in skrbel za izpolnjevanje drugih obveznosti iz 
48. člena tega zakona: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež. 

(5) Če prijavitelj v določenem roku ne sporoči Upravi vzdrževalca 
sorte, se šteje, da je prijavitelj vzdrževalec sorte. 

47. člen 
(izdaja odločbe) 

'1) Če sorta izpolnjuje pogoje za vpis v sortno listo iz 40. člena 
,ega zakona in je prijavitelj poravnal vse stroške v zvezi 
Preizkušanjem sorte oziroma s pridobitvijo rezultatov 
Preizkušanja, izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. 

(2) Z dnem izdaje odločbe se sorta vpiše v sortno listo, in sicer za 
obdobje, ki traja do konca desetega koledarskega leta, ki sledi 
letu vpisa sorte v sortno listo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se vpiše sorta 
hmelja in vinske trte v sortno listo za obdobje, ki traja do konca 
Petindvajsetega leta, ki sledi letu vpisa sorte v sortno listo. 

Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, Uprava 
2 odločbo zavrne vpis sorte v sortno listo. 

49. člen 
(dovoljenje drugim osebam za vzdrževanje sorte) 

'1) Poleg vzdrževalca lahko sorto, ki je vpisana v sortno listo, 
vzdržujejo tudi dobavitelji, če so vpisani v register dobaviteljev in 
Ce imajo dovoljenje Uprave. 

(2) Dobavitelj vloži pri Upravi vlogo za izdajo dovoljenja iz 
Preišnjega odstavka. Vloga na predpisanem obrazcu vsebuje zlasti 
lr71e. priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja, njegovo 
nePonovljivo registrsko številko in podatke o sorti. 

'3) Uprava izda dobavitelju dovoljenje za vzdrževanje sorte, če 
j"19 Podlagi rezultatov preizkušanja vzorca semenskega materiala, 

1 9a posreduje dobavitelj, in standardnega vzorca semenskega 
J'Jateriala iz 58. člena tega zakona ugotovi, da sta vzorca identična. 

Pfava izda dovoljenje za čas, ko je sorta vpisana v sortno listo. 

*4) Dobavitelj, ki pridobi dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, 
0ra vzdrževati sorto po predpisanih metodah ali po splošno 

Ve|javljenih postopkih in metodah, da se ohrani izenačenost in 
spremenljivost sorte, ter izpolnjevati ostale obveznosti 
2drževalca iz 48. člena tega zakona. 

j®) Dobavitelju, ki ne izpolnjuje obveznosti vzdrževalca iz 48. 
na tega zakona, Uprava razveljavi dovoljenje za vzdrževanje 

sorte. 

^podatke o dobavitelju, ki ima dovoljenje za vzdrževanje sorte, 0c|i Uprava v sortni listi. 

50. člen 
(nadzor nad vzdrževanjem sorte) 

(1) Uprava nadzoruje vzdrževanje sorte tako, da s preizkušanjem 
sorte na način iz prvega odstavka 43. člena tega zakona preveri, 
ali se ohranjata izenačenost in nespremenljivost sorte. 

(2) Uprava pridobi vzorec semenskega materiala za preizkušanje 
sorte iz prejšnjega odstavka od: 

organa za potrjevanje ali 
pristojnega inšpektorja ali 
vzdrževalca sorte ali 
dobavitelja, ki ima dovoljenje za vzdrževanje sorte. 

(3) Če Uprava na podlagi rezultatov preizkušanja iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da vzdrževalec sorte ne zagotavlja 
vzdrževanja sorte na način, ki zagotavlja ohranjanje izenačenosti 
in nespremenljivosti sorte, razveljavi odločbo o vpisu sorte v 
sortno listo v skladu z drugo alineo prvega odstavka 52. člena 
tega zakona. 

(4) Če Uprava na podlagi rezultatov preizkušanja iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da dobavitelj, ki ima dovoljenje za 
vzdrževanje sorte v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, 
ne vzdržuje sorte na način, ki zagotavlja ohranjanje izenačenosti 
in nespremenljivosti sorte, razveljavi dovoljenje iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

54. člen 
(obnova vpisa sorte v sortno listo) 

(1) Vzdrževalec sorte lahko najpozneje dve leti pred pretekom 
obdobja, do katerega je sorta vpisana v sortno listo, pri Upravi 
vloži zahtevo za obnovo vpisa sorte v sortno listo. Zahteva 
vsebuje zlasti ime, priimek in naslov ali firmo in sedež vzdrževalca 
sorte ter ime sorte, na katero se nanaša zahteva. 

(2) Pred izdajo odločbe Uprava na način iz prvega odstavka 43. 
člena tega zakona preveri, ali vzdrževalec sorto vzdržuje tako, 
da se ohranjata izenačenost in nespremenljivost sorte. 

(3) Če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, Uprava izda 
odločbo o obnovi vpisa sorte v sortno listo. 

(4) Z dnem izdaje odločbe se obnovi vpis sorte v sortno listo, in 
sicer za obdobje, ki traja 10 let, za hmelj in vinsko trto 25 let, od 
dne, do katerega je veljala odločba o vpisu sorte v sortno listo. 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

(5) Če Uprava do roka, do katerega velja odločba o vpisu sorte v 
sortno listo, še ni odločila o obnovi vpisa in je bila zahteva iz 
prvega odstavka tega člena vložena pravočasno, Uprava izda 
začasno odločbo, s katero obnovi vpis sorte v sortno listo do 
izdaje odločbe o obnovi vpisa. 

(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
zahtevo za obnovo vpisa sorte v sortno listo vloži tudi dobavitelj, 
ki ima dovoljenje Uprave za vzdrževanje sorte. 

(7) Minister podrobneje predpiše vsebino zahteve iz prvega 
odstavka tega člena. 
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61. člen 
(pridobivanje, uporaba in posredovanje podatkov) 

(1) Za vodenje in vzdrževanje registra dobaviteljev, evidence 
pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin, sortne liste 
ter drugih evidenc in zbirk podatkov, ki jih vodi v skladu s tem 
zakonom, lahko Uprava pridobiva in uporablja podatke, ki jih v 
okviru predpisanih zbirk vodijo državni organi, javni zavodi in 
agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, iz: 
1. registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov, 
2. katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč, 
3. registra prostorskih enot, 
4. davčnega registra (davčna številka), 
5. centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, naslov, 

enotna matična številka občana), 
6. zemljiškega katastra (parcelna številka, meje parcele, 

površina, lastnik, upravljavec, najemnik), 
7. zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na 

posameznih parcelah), 
8. poslovnega registra Republike Slovenije, 
9. zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu semenskega 

materiala kmetijskih rastlin, 
10. evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov 

oziroma živil, 
11. zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva in 

gozdarstva. 

(2) Uprava lahko uporablja tudi temeljne topografske načrte, 
topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte. 

(3) Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način 
pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister 
v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno zbirko podatkov, 
in v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno zbirko podatkov. 

(4) Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo osebnih 
podatkov, posredujejo upravljavci zbirk podatkov v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

(5) Upravljavci zbirk podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov 
iz prvega in drugega odstavka tega člena posredujejo Upravi 
podatke brezplačno, zaračunavajo pa lahko neposredne 
materialne stroške. 

(6) Uprava varuje podatke, ki jih pridobi v skladu s prvim 
odstavkom tega člena in ki se štejejo za uradno ali davčno tajnost, 
v skladu s predpisi, ki urejajo te tajnosti. 

(7) Uprava skladno s svojimi pristojnostmi povezuje svoje zbirke 
podatkov z vsemi zbirkami podatkov, ki se vodijo na ministrstvu. 

66. člen 
(naloge in pooblastila Uprave) 

Uprava ima na področju semenarstva zlasti naslednje naloge in 
pooblastila: 
1 vodi postopek za vpis v register in za izbris iz registra 

dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
postopek za vpis in izbris sorte iz sortne liste in druge upravne 
postopke v skladu s tem zakonom, 

2. vodi register dobaviteljev, sortno listo, opisno sortno listo in 
druge evidence in sezname v skladu s tem zakonom, 

3. vzpostavi in vodi informacijski sistem na področju 
semenarstva, 

4. dodeljuje koncesije za izvajanje javne službe na področju 
semenarstva, 

5. daje javna pooblastila organom za uradno potrjevanje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, 

6. imenuje laboratorije in izvajalce preizkušanja sort kmetijskih 
rastlin, 

7. imenuje izvajalce hrambe standardnih vzorcev semenskega 
materiala sorte, 

8. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe, 
9. objavlja uradne in druge objave, navodila in obvestila v 

uradnem glasilu Uprave ter izdaja publikacije s področja 
semenarstva, 

10. pripravlja poročila, analize, informacije in druga gradiva s 
področja semenarstva za organe in mednarodne organizacije, 
ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi 
in na podlagi mednarodnih pogodb, 

11. sodeluje z drugimi organi in organizacijami v državi in tujini na 
delovnem področju, 

12. zastopa Republiko Slovenijo v mednarodnih organih in 
organizacijah na področju semenarstva, 

13. lahko zahteva podatke o semenskem materialu kmetijskih 
rastlin in druge podatke s področja semenarstva od organov 
in organizacij v drugih državah in od Komisije Evropske Unije, 

14. opravlja druge naloge s področja semenarstva. 

68. člen 
(naloge in pooblastila inšpektorjev) 

(1) Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko fitosanitarni inšpektor 
po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 
1. dostopa do dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih 

rastlin oziroma do semenskega materiala kmetijskih rastlin 
kadarkoli iin povsod tam, kjer se le-ta prideluje, skladišči, 
pripravlja za trg oziroma trži, 

2. preverja, če so dobavitelji semenskega materiala kmetijskih 
rastlin vpisani v register dobaviteljev, 

3. preverja, če dobavitelji semenskega materiala kmetijskih 
rastlin izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 5- 
člena tega zakona, 

4. preverja, ali dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, 
izpolnjujejo obveznosti dobavitelja po tem zakonu, 

5. pri dobavitelju pregleduje listine in evidence, ki jih le-ta vodi v 
zvezi s semenskim materialom kmetijskih rastlin, 

6. preverja, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje 
predpisane zahteve, 

7. preverja, ali je semenski material kmetijskih rastlin pakiran 
ter označen na predpisan način, 

8. odvzema vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin p" 
dobaviteljih, 

9. opravlja inšpekcijske preglede semenskega materiala 
kmetijskih rastlin pred uvozom, 

10. izvaja nadzor pri nosilcih javnih pooblastil po tem zakonu, 
11. izvaja nadzor pri imenovanih laboratorijih, izvajalcih 

preizkušanja sort in izvajalcih hrambe standardnih vzorcev 
12. vpogleda v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanji 

nadzora v skladu s tem zakonom, 
13. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu, 
14. izvaja druge naloge na področju semenarstva. 

(2) Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko kmetijski inšpektor 

po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 
1. dostopa do dobaviteljev, ki tržijo semenski material kmetijski11 

rastlin, oziroma do semenskega materiala kmetijskih rastlin' 
ki se trži, 

2. preverja, če so dobavitelji, ki tržijo semenski materia 
kmetijskih rastlin, vpisani v register dobaviteljev, 

3. pri dobavitelju pregleduje listine in evidence, ki jih le-ta vodi v 
zvezPs semenskim materialom kmetijskih rastlin, 

4. preverja, ali semenski material kmetijskih rastlin na trgu 

izpolnjuje predpisane zahteve, 
5. preverja, ali je semenski material kmetijskih rastlin pakiran 

ter označen na predpisan način, 
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6- odvzema vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 
se trži, 

7- vpogleda v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 
nadzora v skladu s tem zakonom, 

8- nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu. 

69. člen 
(ukrepi inšpektorja) 

'1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu in 
Predpisih, izdanih na njegovi podlagi, lahko fitosanitarni inšpektor 
2 odločbo: 

prepove trženje oziroma uvoz semenskega materiala 
kmetijskih rastlin osebi, ki ni vpisana v register dobaviteljev v 
skladu s tem zakonom, 

2- odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v 
roku, ki ga določi, 

3- začasno prepove opravljanje dejavnosti dobavitelja, če 
ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v 
register dobaviteljev oziroma da več kot dvakrat ni izpolnil 
odrejenih ukrepov, in predlaga Upravi izbris dobavitelja iz 
registra dobaviteljev, 

4- odredi odpravo pomanjkljivosti ter začasno prepove trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ni pakiran oziroma 
označen na predpisan način, 

■ prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 
ne ustreza predpisanim zahtevam za trženje, 

■ prepove uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin, če 
niso izpolnjeni pogoji za uvoz v skladu s tem zakonom, 

■ predlaga Upravi odvzem koncesije za opravljanje javne službe 
izvajalcu javne službe, če ne izvaja nalog, ki jih je dolžan 
izvajati, ali jih ne izvaja v skladu s predpisanimi pogoji, 

■ Predlaga Upravi odvzem javnega pooblastila, ki je bilo 
Podeljeno v skladu s tem zakonom, če nosilec javnega 
Pooblastila ne izvaja nalog v skladu s pogodbo oziroma 
Predpisi, na podlagi katerih se izvajajo naloge po javnem 

g Pooblastilu, 
' Predlaga Upravi razveljavitev odločbe o imenovanju 

laboratorija, izvajalca preizkušanja sort ali izvajalca hrambe 
standardnih vzorcev, če ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali 
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, 
izreče denarno (mandatno) kazen na kraju samem v primerih, 
ki jih določa ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi 
Prekrška oziroma prijavi kaznivo dejanje, 

■ odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi 
Podlagi izdanimi predpisi. 

^ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu in 
®dpisih, izdanih na njegovi podlagi, lahko kmetijski inšpektor z 

^a'očbo: 
Prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin 
°sebi, ki ni vpisana v register dobaviteljev v skladu s tem 

2 zakonom, 
°dredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v 

2 roku, ki ga določi, 
2ačasno prepove trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin dobavitelju, ne izpolnjuje več pogojev za vpis v regis- 
ter dobaviteljev oziroma ki več kot dvakrat ni izpolnil odrejenih 
ukrepov, in predlaga Upravi izbris dobavitelja iz registra 

4 ^baviteljev, 
odredi odpravo pomanjkljivosti ter začasno prepove trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ni pakiran in 

5 °značen na predpisan način, 
Prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 

g ne ustreza predpisanim zahtevam za trženje, 
'2reče denarno (mandatno) kazen na kraju samem v primerih, 

' Jih določa ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi 
Prekrška oziroma prijavi kaznivo dejanje, 

7. odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi. 

75. člen 
(javna pooblastila) 

(1) Uprava dodeli za naloge iz 22. do 27. člena tega zakona, iz 35. 
člena tega zakona ter iz drugega odstavka prejšnjega člena, 
javno pooblastilo pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti ter druge pogoje za izvajanje nalog po javnem 
pooblastilu. 

(2) Uprava dodeli javno pooblastilo za opravljanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa. 

(3) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja 
komisija, ki jo imenuje predstojnik Uprave. 

(4) Uprava z odločbo v upravnem postopku ugotovi izpolnjevanje 
pogojev in osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega 
odstavka tega člena, dodeli javno pooblastilo (v nadaljnjem 
besedilu: nosilec javnega pooblastila). Z odločbo se za opravljanje 
posameznih nalog iz prvega odstavka tega člena določijo tudi 
strokovni delavci, ki bodo opravljali naloge iz prvega odstavka 
tega člena. 

(5) Javni razpis iz drugega odstavka tega člena ni potreben za 
javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva, če izpolnjujejo 
predpisane pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti ter pogoje za izvajanje nalog po javnem 
pooblastilu. Tem se javno pooblastilo dodeli na podlagi vloge z 
odločbo v upravnem postopku. 

(6) Zoper odločbo iz četrtega in petega odstavka tega člena ni 
pritožbe, možen pa je upravni spor. 

(7) Nosilci javnega pooblastila so za izvajanje nalog, za katere jim 
je dano javno pooblastilo, odgovorni Upravi. 

(8) Javno pooblastilo preneha, če nosilec javnega pooblastila ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s 
predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku. 

(9) Izvajanje nalog javnega pooblastila se krije iz proračuna 
Republike Slovenije, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(10) Pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti ter pogoje za izvajanje nalog javnega pooblastila 
iz prvega odstavka tega člena predpiše minister. 

77. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba: 
1. če se ukvarja s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma 

trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelj, 
ki ni vpisan v register dobaviteljev, 

2. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 10. 
členom tega zakona, 

3. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 
11. členom tega zakona, 

4. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 12. 
členom tega zakona, 

5. če trži semenski material sorte, ki ni v sortni listi, pa je vpis v 
sortno listo za to vrsto kmetijskih rastlin obvezen (tretji 
odstavek 12. člena), 
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6. če trži semensko mešanico, ki ne izpolnjuje predpisanih 
zahtev iz 16. člena tega zakona, 

7. če trži semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, 
ki ni vpisana v evidenco semenskih mešanic (četrti odstavek 
16. člena), 

8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena tega 
zakona, 

9. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona, 
10. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena tega 

zakona, 
11. če izda etikete dobavitelja oziroma potrdila o semenskem 

materialu kmetijskih rastlin v nasprotju s drugim odstavkom 
20. člena tega zakona, 

12. če ne vodi predpisanih evidenc o izdanih etiketah in potrdilih 
dobavitelja (tretji odstavek 20. člena), 

13. če trži uvožen semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju 
s prvim odstavkom 34. člena tega zakona, 

14. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena tega 
zakona, 

15. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz 
drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

16. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z četrtim 
odstavkom 70. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) 2 denarno kaznijo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

(4) 2 denarno kaznijo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
iz 1. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba. 

78. člen 
(mandatne kazni) 

1) 2 denarno kaznijo 150.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba: 
1. če v roku ne priglasi Upravi sprememb podatkov, ki se vodijo 

v registru dobaviteljev (peti odstavek 7. člena), 
2. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja 

Uprave (prvi odstavek 13. člena), 
3. če ne prijavi pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin 

(prvi odstavek 20. člena), 
4. če ne izvede ukrepov, odrejenih v skladu s prvim ali drugim 

odstavkom 21. člena tega zakona, 
5. če ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 48. člena tega 

zakona. 

(2) 2 denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
posameznik, ki stori dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. 

(3) 2 denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(4) 2 denarno kaznijo 30.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi fizična oseba. 

79. člen 
(posebne določbe) 

(1) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji: 
1. se šteje, da je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev, če je 

registriran kot dobavitelj v državi članici Evropske Unije, 
2. se šteje, da semenski material kmetijskih rastlin, pridelan v 

eni od držav članic Evropske Unije, izpolnjuje zahteve za 
trženje po tem zakonu, če izpolnjuje zahteve za trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisane v 
predpisih Skupnosti, ki urejajo trženje semenskega materiala 
kmetijskih rastlin; 

3. se lahko v Republiki Sloveniji prideluje in trži semenski mate- 
rial sorte, ki je v skladu s predpisi Skupnosti vpisana v skupni 
katalog sort poljščin ali v skupni katalog sort zelenjadnic; 

4. lahko Uprava dovoli trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz 15. člena tega zakona, če trženje predhodno dovoli 
pristojni organ Skupnosti; 

5. lahko prijavo za vpis sorte v sortno listo vloži tudi fizična ali 
pravna oseba, ki ima stalno bivališče ali sedež v eni od držav 
članic Evropske Unije; 

6. se šteje, da je sorta splošno znana, če je splošno znana v 
skladu s predpisi Skupnosti, ki urejajo trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin. 

(2) 2 dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji se 
preneha uporabljati predpis, izdan na podlagi tretjega odstavka 
44. člena tega zakona. Ustreznost predlaganega imena sorte se 
preverja v skladu s predpisom Skupnosti, ki določa podrobnejša 
pravila glede ustreznosti imena sorte. 

80. člen 
(obveščanje) 

2 dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji mora Uprava 
o vseh postopkih in ukrepih, ki se izvajajo v skladu s tem zakonoW 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, obveščati druge države 
članice Evropske Unije in Komisijo Evropske Unije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

2akon spremembah in dopolnitvah zakona o 
semenskem materialu kmetijskih rastlin 
(£VA 2004-2311-0019) 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

) v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c' Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Z vsemi navedenimi pravnimi akti EU je zakon v celoti 
usklajen 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno); 

1. 

2. 

3. 

Direktiva Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih 
rastlin, nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2003/ 
61/ES, 
Direktiva Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, 
nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2003/61/ES, 
Direktiva Sveta 68/193/EGS o trženju materiala 
vegetativno razmnoževanje trte, nazadnje spremenjena 
z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/ 
2003, 
Direktiva Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega 
in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, 
nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2003/61/ES, 

5- Direktiva Sveta 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega 
materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo 
sadja, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/ 
111 /ES, 
Direktiva Sveta 98/56/ES o trženju razmnoževalnega 
materiala okrasnih rastlin, nazadnje spremenjena z 
Direktivo Sveta 2003/61/ES, 

7- Direktiva Sveta 2002/53/ES o skupnem katalogu sort 
Poljščin, nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega 
Parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003, 

8- Direktiva Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, 
nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2003/61/ES, 

• Direktiva Sveta 2002/55/ES o trženju semena 
zelenjadnic, nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega 
Parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003, 
Direktiva Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega 
krompirja, nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2003/ 
61 /ES, 

11 • Direktiva Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in 
Predivnic, nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2003/ 
61/ES, 

1. Direktiva Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, 
2. Direktiva Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, 
3. Direktiva Sveta 68/193/EGS o trženju materiala vegetativno 

razmnoževanje trte, 
4. Direktiva Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in 

sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, 
5. Direktiva Sveta 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega 

materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo 
sadja, 

6. Direktiva Sveta 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala 
okrasnih rastlin, 

7. Direktiva Sveta 2002/53/ES o skupnem katalogu sort poljščin, 
8. Direktiva Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, 
9. Direktiva Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic, 
10. Direktiva Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja, 
11. Direktiva Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in 

predivnic. 

NE 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Mojca Geč-Zvržina 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

dr. Milan POGAČNIK 
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